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Jelentés az 187% • tanévről.

Julius 20. A helybeli ág. hitv. egyház presbyteriuma a 
következőt határozta : „Az egyház jelenlegi anyagi helyzetének, 
az idők mostohaságának s a mellett az iskolák éviéi évre valő 
szaporítása kényszerűségének tekintetbe vételével, hozzá adva 
azt is, hogy a reálirányu tanulók a gyrnnasialis tanulókhoz ké
pest mindig szembeszökő kisebbséget képeznek, szótöbbséggel 
határozza a presbyterium, hogy a gymnasium, mini tisztán 
gymnasiális irányú, négy tanerővel hagyassák meg.“ — Ma
gyarázatul : Mivel Csaba városa a felsőbb népoktatásról gon
doskodni hajlandó nern volt, 1870. helyes dolognak látta a t. 
presbyterium úgy intézkedni, hogy az ő algymnasiumába az 
elemi népiskolából kikerült azon fiuk is bejárhassanak, a kik a 
tanulói pályán maradni csak két-három évig szándékoznak, te
hát, a kik a latin nyelvet magokra nézve szükségesnek nem 
tartják. Hogy az ilyen liuk is bejárhassanak, megváltoztatta a 
t. presbyterium az algymnasium czimét s a volt négy rendes 
tanárhoz még egyet adott, Soltész Nándort, azon megszoritással, 
hogy ezen ötödik tanár csak a vallást, a szépírást és a tót nyel
vet tartozik tanítani. A tót nyelv ugyanis kötelezővé tétetett 
azokra nézve, a kik a latint nem tanulják. Különben az iskola 
tanterve változatlan, azaz, gymnasiális maradt Ezen uj állapot 
első évében az iskola czime „latin nyelvvel kapcsolatos polgári 
iskola“ volt; miután azonban a tanfelügyelő kifogást tett az el
len, hogy a latin nyelv nem rendkívüli tárgy, a következő tan
évben elejtette a t. presbyterium a múlt évi czimet s helyébe 
„rcalgymnasium“-ot tett, épségben hagyván minden egyebet. 
Ezen uj czim alatt, de az előbbi szervezettel élt aztán az iskola 
187ö-ig. Midőn tehát a t. presbyterium az „algymnasium“ czim- 
hez visszatért s ezen czimen Soltész Nándoit visszavette, nem 
irányán változtatott az iskolának, hanem egyszerűen tanerejét 
fogyasztotta. Egyébiránt az az ok, melyből az első czimváltoz- 
tatás következett, hogy t. i. Csaba városa a felsőbb népoktatás-
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ról gondoskodni nem hajlandó, máig is teljes erejében van, 
csakhogy most már takaró nélkül.

Augustus 1 6 — 24. Városunk t. elöljárósága az iskolát kivül- 
belül kitisztogattatta.

Augustus 31. A múlt évi elégtelen osztályzatűak közöl javí
tott Hungerleider József a mennyiségtanból, elégségesre. Nem 
jött vizsgálatra 16. Ezek közöl ismétel 9, elmaradt 7.

September 6. Kezdődött az őszi testgyakorlás s tartott ok
tóber 28-ikáig.

September 16. A fegyelmi szabályok felolvasása és meg
magyarázása s egyszersmind kijelentése annak, hogy a még 
eddig szokásban volt május első napi iskolai ünnepély megszű
nik azért, mert a vele járt galy-gyüjtés meghűlésre szolgált al- 
kalmul

September 1 7 . Petrovics Samuel tanár és magyar hitszónok 
az 50. Z«olt. 14. v. alapján évnyitó istenitiszteletet tartott.

September 19. A helybeli ág. liitv. ev. egyház t. presbyto- 
riuma elrendelte, hogy azon 500 frt alapítvány, melyet a hely
beli izraelita t. hitközség a múlt tanévben a gymnasium részére 
tett, ezen t. hitközség rendelkezésére bocsáttassák. Ezen intéz
kedésről a t. hitközség sept 24. értesittetvén, alapitványlevelét 
és az 1876. május 1. lefizetett első részletet, 25 frtot, 1876. 
sept. 29. visszavette.

Sept. 20. Tk. Fábry Károly ügyvéd ur megkezdi a gyors
írás tanítását a harmadik és negyedik osztálylyal.

September 24. Az állat- és növényhonositó társaságtól érke
zett 50 darab sorsjegyet a tanulók megtartották.

Október /2. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület határo
zata alapján alkalmazkodik az algymnasium azon ministen ren
delethez, mely a bizonyitványi fokozatok egyenlőségét elrendeli.

December 2 0 —jariudrius 1. Karácsonyi szünnapok.
Február tus 5 — 10  Első félévi vizsgálatok, melyeken a hely

beli t. casinót, mint a Kazinczy-féle szorgajomdij-alapitvány tu
lajdonosát, tek. Omaszta Szilárd és Félix Ákos urak képvisel
ték. Jelen volt a vizsgálaton 90 tanuló, vizsgálatlan maradt 
hosszas betegség miatt Bajcsy János az első osztályból, kibete
gedett az iskolából Vánk József ugyanazon osztályból. Az első 
félévben elmulasztott tanórák száma 7S0, azaz, í'75% . Ezen 
mulasztásban a nem protestáns tanulók ünnepi mulasztása is 
benne van, mint igazolt.



Fcbrudrius 12. Az első félévről szóló szülei értesítők kiszol
gáltatása s a második félév megkezdése.

Fcbrudrius 13— martius 20. Tíz tanuló Wallerstein Ignácz 
szépirás-tanitó úrtól szépírást tanul fejenkint 3 frt díjért.

Martius 25— április 4. Húsvéti szünnapok.
Április 28—junius 13. Tavaszi testgyakorlás.
Május 9. A tanulók tavaszi mulatsága.
Május 21. A confirmatióra most előkészült s a már előbb 

confirniált protestáns tanulók felvették az úrvacsorát.
Junius 13 Gyorsirási verseny. Bíráló t. Soltész Nándor ur. 

A haladók közöl jutalmaztatott Lantos József 2 húszassal, Mocz- 
kovcsák Dezső és Krmeczky Imre két-két könyvvel; a kez
dők közöl Saguly János két húszassal. Gálik Mátyás egy 
könyvvel.

Junius 15— 21. A második félévi vizsgálatok, melyeken a 
tk. casinót tk. Félix Ákos és Csorba Mihály urak képviselték. Vizs- 
gálatlan maradt háromhavi betegsége miatt Bajcsy János az 1 
osztályból.

Junius 22. Közvizsgálat. Utána a szorgalomdijazó bizottság 
ülése a t. casinói képviselő urak részvétele mellett. Ezen bizott
ság a 650 forint Kázinezy-alapitvány 187%. évi 6%-os kamat
jából a következőket jutalmazta : Belanka Mátyás az I-ből: Ro
senthal Adolf, Jeney Ferencz a Il-ikból; Ságul János a 111-ikból; 
Krmeczky Imre, Berndt Lajos, Lantos József a IV-ikből. — 
Az ifjúság 200 frt alapítványának 187%. évi 6%-os kamatjá
ból egy aranyat Kemény Zoltánnak, egy koronás tallért Popper 
Gusztávnak ítélt oda a tanári k a r ; tiszt. Zajacz András ur egy 
aranyát pedig Korosy Lászlónak :i:)

Junius 23. A szorgalomdijak és a második félévről szóló 
szülei értesítők kiosztása. Utasítás azon elégtelen osztályzatnak 
számára, a kik a javító vizsgálatra jogosultak s arra előkészülni 
akarnak.

Komolyabb fegyelmi eset ezen évben sem fordult elő. A 
tanári értekezletek most is figyelemmel voltak arra, hogy az 
itt-ott mutatkozott szorgalomcsökkenés vagy általában sikerte
lenség okaival tisztában legyen s hogy a bebizonyult hanyag
ság megszüntetésére a szülei közreműködés igénybe vétessék.

*) A helybeli kereskedő ifjak 4 e. írtjából kettő Lantos Józsefé, kettő Reisziuann Zsig
mondi; lett.
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A tanárok közöl egész éven át mulasztottak : Melczer Kálmán 
13, Petrovies Sámuel 3 órát betegség miatt.

Az 1876. junius 23-ikától az 1877. junius 22-ikeig érke
zett azon hivatalos iratok és levelek, a melyek vagy a tanügyre, 
vagy a tanárokra vonatkoznak. Dr. Szeberényi Gusztáv fetisz- 
telendő superintendens úrtól : Pályázat a losonczi, szebeni, fiu
mei, fehértemplomi állami gymnasium tanszékére és a Bésán- 
íéle alapítványra; Sápay Imrének, Kisfaludy Lászlónak, Oroszó 
Jenőnek, Lőwy Ignácznak, Vitéz Lajosnak elveszett bizonyítvá
nya; Brody Kálmán, Klein Salamon, Dudvarszky István, Spa- 
dier Száva bizonyítványának érvénytelensége; Kral Rudolfnak, 
Knaflic Antalnak, Paitler Imrének, Dankó Miklósnak, Dubek .Já- 
nosnák, Marik Jakabnak, Glückmann Márknak, Sumanovich 
Szvetozárnak, Fried Lajosnak, Elezner Jánosnak, Fecskó Fe- 
reneznek, Wojenszky Jánosnak, Kacsur Jenőnek, Böhm József
nek, Osengery Gyulának, Baumert Károlynak, Stinsny Sándor
nak, Weisz Lipótuak, Deutsch Henriknek, Kovács Imrének, 
Wass Jánosnak a középiskolákból való kitiltása; 1874. évi tor- 
natanitásról szóló jelentés beküldése, a középiskolai rendtartás, 
Lehne iskolájának nyilvánossága, az izraelita tanulók ünnepei
nek megszabása, a könyvtárról szóló kimutatás beküldése, a 
módszertani confercntiákra vonatkozó rendelet, a tanosztályo
zásra vonatkozó rendelet; a kerületi gyűlés idejének tudatása, 
a bányai egyházkerület jegyzőkönyve, az állami iskolák előme
neteli jelzésének elfogadása, az 1876/7. évi statistical adatok 
beküldése az egyetemes iskolai bizottság használatára. - A ke
rületi gyámoldától : 1876. évi számadás a kerületi gyámoldá- 
ról. — Az országos statisticai hivataltól : A rajzról szóló sta
tistical adatok beküldése. — Nt. Sárkány János esperes úrtól : 
A hadköteles tanárok bejelentése, az esperességi gyűlés jegyző
könyve, a kerületi gyámoldába való utólagos belépés, a selme- 
czi iskolai bizottság jegyzőkönyve, az esperességi gyűlés idejé
nek tudatása. — A miskolezi evang. egyháztól : A Pozsonyban 
felállítandó theologiára vonatkozó javaslat. — A b.-csabai evang. 
egyház elnökségétől : A realgymnasiuin átalakítása, a vizsgála
tok idejének megállapítása. — A b.-csabai róni. kath. paródiái
tól : A róni. kath. tanulók vallástani osztályzata. ~  A b.-csabai 
izraelita hitközségtől : Az izraelita ünnepek megjelelése, felszó-
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litás az ezen ünnepekre vonatkozó ministeri rendelet közlését 
illetőleg, az izraelita tanulók vallástani osztályzata.

II.
Végzett tantárgyak, a reájok hetenként fordított órák száma, 

a tan- és segédkönyvek.

A) Végzett tantárgyak. *)

Első Hastily.
Val/dslanból ó-szövetségi válogatott szakaszok szabad elbe

szélése, ezek alapján hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. 
Kátéból a tízparancsolat. Egyházi énekek éneklése.

Latinból a főnév öt ragozása, a melléknév s ennek foko
zása, számnevek, névmások, esse segédigo ragozása, az ige 
cselekvő alkata. Megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatok szóta
nulással.

Magyarból értelmes olvasás, tárgynóv, tárgy névképzés s 
összetételek, a tárgynév számalakjai, birtokncvek ragozása, vi
szonyragozás, tulajdonságnév, tulajdonságnevek képzése, össze
tétele és fokozása, számnév és ragozása, névmás, határozók, 
viszonyszók. írásbeli gyakorlatok főleg a nyelvtani anyag kö
réből. Kötetlen olvasmányok elemzése, versek előadása.

Németből olvasás és helyes irás, a főnevek neme és ejte
getése, a melléknevek fokozása. Fordítási gyakorlatok szótanu
lással.

Földrajzból az égi testekről általában, különösen: nap, hold, 
föld, — a physicai földrajz általános ismertetése: levegő, viz, 
szárazföld, — a víznek és szárazföldnek viszonylagos érintkezése, 
a földrészek alakja, felosztása s geographiai fekvése, — a fő
tengerek s ezeknek részei, — szigetek, tengerszorosok. Térkép- 
rajzolás.

Számtanból a megnevezett és mcgnovezetlen egész számok
nak összeadása, kivonása, szorzása, osztása, — szétbontás és 
összevonás, oszthatóság s ennek ismertető jelei, legkisebb kö
zös többes, legnagyobb közös osztó, — közönséges törtek össze
adása, kivonása, szorzása, osztása.

*) Az illető tanárok feljegyzése szerint.



Mér tanból az egyenes vonalok iránya és hosszúsága, a négy 
számmivelet egyenes vonalokkal, egyenes vonalok mérése, a szög 
származása és nagysága, körvonal, iv- és szögfokok, szögátvivő, 
a szögek nemei, háromszögek s ezek nemei és alakitása, az 
összeillőség esetei, az egyenszáru háromszögek néhány főtulaj
donságának kifejtése.

Természetrajzból az emlősök és madarak az első félévben ; 
másodikban a hüllők halak, rovarok, pókok, hejanozok, férgek, 
puhányok, sugárállatok, burányok.

Rajzolás mértani és szabadkézi.
Szépírás ütem szerint.
Éneklés egyházi és világi két hangon.
Testgyakorlás őszszel és tavaszszal.

Második osztílj.

Vallástanból az uj-szövetség válogatott szakaszainak szabad 
elbeszélése, ezek alapján hit- és erkölcstani igazságok fejtege
tése. Kátéból a tízparancsolattól kezdve végig. Egyházi énekek 
éneklése.

Latinból az első osztályban végzettek ismétlése után a négy 
rendes igehajlitás, álszenvedők, körülirt hajlitás, a rendhagyó 
igék törzsalakjainak emlézése, rendhagyó és hiányos igék, ha
tározók, kötőszók. A végzettek alkalmazása a gyakorlókönyv 
70 gyakorlatán, a régi hitrege tanán és meséin, szótárkészítés, 
szótanulás és fordítás mellett. Otthoni dolgozatnak naponként 
6—7 sor fordítása.

Magyarból az igeképzés, igemódok, igeidők, igeragozás : 
ik-telen, ik-es, miveltető és szenvedő egybevetve, magánhang
zóval bővített, v-n végződő igetők, mássalhangzót betoldó és 
személytelen igék. A nyelvtan alkalmazása az olvasókönyv 140 
lapján át. Magyarázat és elemezés után könyvnélkül: Toldi mint 
parasztlegény, T. megbirkózik a bikával. T. megjelenése a pár
bajon, Bencze leírása, Párbaj az olaszszal. 16 házi dolgozat az 
ó-kori történelem köréből

Németből a számnév, — személyes, birtokos, mutató, visz- 
szaható, kérdező névmás, — haben, sein és werden segédige. 
Megfelelő gyakorlatokból szótanulás és fordítás.

Földrajzból a szárazföld felszínének tulajdonsága és felemel
kedésének alakja általánosan, — Európa, Ázsia, Afrika, Ame
rika tavai, folyói, hegyei, fensikjai és lapálysikjai, — a föld



9

legfontosabb termékei tekintettel eredetök és éghajlatuk szerint 
való elhelyezkedésökre, — az ember faja, száma, — bevezető 
fogalmak a politikai földrajzba, — az európai császárságok, 
királyságok, nagyherczegségek, lejedelemségek, szabad városok, 
köztársaságok részletesb leírása, a másik négy földrészé rövi
debben. Mindenik tanuló legalább 3 térképet — Európát — 
készített.

Történetből az ó-kor főbb eseményei életrajzi vázlatokban.
Számtanból a tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása, 

osztása, közönséges törtté változtatása és viszont; viszonyok, 
arányok, egyszerű hármas szabály, kamatszámítás, mérték — 
ismertetés.

Mártonból a négyszög és nemei, a négyszögek alakitása, 
sokszög és nemei, a sokszögek alakitása, egyenes vonalú ido
mok kerületének és területének kiszámítása, Pythagoras tétele, 
egyenes vonalú idomok átváltoztatása s osztása, mértani viszony 
és arány, a háromszögek hasonlósága s a hasonló háromszögek 
viszonya tekintve az alapot, magasságot, kerétést, területet.

Természetrajzból első félévben az ásványtannak általános 
és részletes része a jegeczalakok és ásványpéldányok szemlél
tetése mellett; második félévben a növénytan elemi része, a 
növények főnemeinek s fajainak rendszeres leírása.

Rajzolás

f'neklés I az e*s<̂ osztálynál érintett módon
Testgyakorlás |

Samiáik asztály.

Vallástanból a kor. egyház története, nevezetesebb esemé
nyek és férfiak ismertetése, a reformáczió története, nevezete
sebb események és férfiak ismertetése, a reformáczió története 
a legújabb időkig különös tekintettel a hazaira. Egyházi éne
kek éneklése.

Latinból az első és második osztályban végzettek ismétlése 
ittán a mondat részeinek egyezése, — (nominativus, accusati- 
vus, dativus, ablativus, genitivus használata.) — a független 
ablativus, az accusatives cum infinitivo, a fő- és mellékmon
datok megkülönböztetése. A szabályok alkalmazása végett a hoz- 
zájok tartozó fordítási gyakorlatok s Oorneliusból ezek : ISIilti- 
ades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Alcibiades, Conon,
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Dion, Iphicrates, Ohabrias, Timotheus, Datames. Ezekből szótár 
tollba mondás után, szótanulás, előkészülés a fordításra. Otthoni 
dolgozatul hetenként két önálló fordítás a hozzá való szótárnak 
elkészítése mellett.

Magyarból az egyszerű mondat, ennek főrészei és szórendje, 
— az egyszerű mondat bővülése : tárgy, tárgy és igéje között 
való viszony, — alanyi és tárgyi ragozás használata, kiegészí
tők, határozók, jelezek. — összevont mondat, a bővített mon
dat szórendje, írásjelek a bővített mondatokban, — a fő- és 
mellékmondat megkülönböztetése s ezeknek amazokba való be- 
leolvasztása gyakorlat utján. Elemző olvasás az olvasókönyv — 
Zsilinszky története II. — 64 lapján át. Szavalás. Két he
tenként egy történelmi tárgyú forgalmazás.

Németből a gyenge hajlitásu, visszaható és személytelen 
igék hajlitása, 195 erős hajlitásu igének törzsalakja a megfe
lelő gyakorlatok fordításával és a szók emlézésével.

Földrajzból az első és második osztályban végzettek ismét
lése hetenként egy órán. Térkép készítés.

Történelemből első félévben a középkor története 25 élet
rajzban ; második félévben az újkor története bezárólag a fran- 
czia forradalomig 23 életrajzban.

Számtanból az ellentett mennyiségek fogalma s a négy alap
művelet velők, — betűszámtan s a vele való alapművelet egy és 
többtagú alg. mennyiségekkel, — a hatványmennyiségek fogalma, 
előjele, — egyszerű és rendezett hatványmennyiségek, — az 
öszvet, különzék, szorzat és osztat hatványozása, — a többta- 
guak hatványozásának alkalmazása közönséges számokra, — 
másodhatvány és gyökvonás, harmadhatvány és gyökvonás, — 
algebrai törtek.

Mér tanból a kör részei, ivek, középponti szögek, körszele
tek, húrok, körületi szögek, körmetszetek s a köztök való vi
szony, — metszők és érintők, — a körök fekvése egymásra 
nézve, a kör kerületének osztása, körbe és kör köré irt szabá
lyos sokszögek, a körbe irt szabályos sokszögek területének ki
számítása a pythagorasi tantétel segedelmével, — körkerület, 
körterület és körgyűrű kiszámítása, a pythagorasi tantétel al
kalmazása a körökre, körszelet és körmetszet területe. Házi dol
gozatul minden órára egy feladvány vagy a számtanból vagy 
a mértanból.



11

Vegytanból a szervetlen rész : a vegyítés és a vegytan fő
elemek és paránysulyszámok, vegyképletek általában ; 

köneny, éleny, legény, széneny és legismertebb vegyületcik, az 
elemek felosztása vegyértékök szerint s a vegyképletek Készíté
sének részletes magyarázata; kén, vilió, halvány, folyany. ib- 
lany, büzeny, kovany, inireny és kémlése, borany; parány és 
tömecs; a fémek felosztása, férnélegek; ég vény-fémek, ég vény es 
földfémek, földfémek, horgany csoport, vascsoport, óncsoport, 
ólomcsoport, ezüst- és aranycsoport. Megfelelő kísérletek.

Gyorsírás Markovié» rendszere szerint, együtt a negyedikkel.
Rajzolás

> az első osztálynál érintett módon.Szépírás 
Éneklés 
Testgyakorlás

Negyedik osztály.

Vallástanból keresztyén hit- és erkölcstan. Egyházi énekek 
éneklése.

Tátin nyelvből az alaktan és az esettan ismétlése után az 
időknek, az indicativusnak, a coniunctivusnak (főmondatokban, 
kötőszók mellett, visszahozó mondatokban, függő kérdésekben), 
az imperativusnak, az infinitivusnak (mint alany, mint tárgy), 
a participiumoknak, a gerundiumnak, a supinumnak a haszná
lása. Olvasmányul az időtanhoz Cornelius Neposból : Epaminon- 
das, Pelopidas, Agesilaus, Eumenes, Phocion, Timoleon, De re- 
gibus, Hamilcar, Hannibal, M. Porcius Cato, T. Pomponius At- 
ticusból 3 fejezetet. Ezekből a szótár elkészítése és megtanulása, 
fordítás és emlékelés. — Prosodiából az általános szabályok, a 
származott és összetett szók hangmértéke, a végszótagok és az 
egytagú szók hangmértéke, a verslábok, a rythmus, a metszet, 
a hexameter és pentameter. Olvasmányul a prosodiához a Ti
rocinium Poeticuinból : Az i lő hatalma, A tavasz, Az évszakok 
és az élet korai, A seytha tél, A falusi élet örömei, Vulgus 
amicitias utilitate probat, A hírvágy, Árion, Bachus felfedezi a 
mézet, Orestes és Pylades, Busiris és Phalaris, Ceres és Pro
serpina Ezekből a szótár elkészítése és megtanulása, fordítás 
és emlékelés. — Hevenként egy oxtemporale magyarból latinra.

Magyar nyelvből az összetett mondatok nemei, a függet
len mondatok, a függő mondatok, kötőszók a függő mon
datokban, a függő mondatok foka, a függő mondatok rende,
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a függő mondatok összevonása, az idők módjai és idői az 
összetett mondatokban, szórend, körmondatok, mondatjelek. 
Olvasmányul a mondattanhoz a tanárképezdei olvasókönyv
ből; Apollon, Hermes, A hunok bejövetele, Etele király, Priscos 
Rhetor történeteiből. — A fogalmazványok nemeinek megbe
szélése után a verstanból a szótagok mértéke, a verstagok, a 
verssorok, a verssorok nemei a lábok szerint, sormetszet, vers
szakaszok, a rímek általában, ütemes versszakaszok. Olvasmá
nyul a verstanhoz jobb költőink müvei a szükséglet szerint. — 
Ügyiratokból a levél, a bizonyítvány, az engedmény, a téritvény, 
a kötelezvény, a nyugtatvány, az utalvány, a vevény, a meg
hatalmazás, a hirdetmény, a számla, a szerződés, a folyamod
vány. — Huszonkét irálygyakorlat a földrajz, történet, meny- 
nyisétan és természettan köréből. — Havonként egy szaval
ni ány.

Német nyelvből az alaktannak, különösen az erős hajlitásnak 
ismétlése után a szóegyeztetés, a szóvonzat, a mondatkötés és 
szóelhelyezés a tanárképezdei olvasókönyv ezen szakaszai alap
ján : Die Sternthaler, Das Hirtenbüblem, Die drei Brüder, Stroh
halm Kohle und Bohne, Das Lumpengesindel, Die Fahrt der 
Argonauten, Geschichten von Heracles, Der hörnene Siegfried, 
Wieland der Waffenschmied, Das Schwert, Siegfried’s Schwert, 
Die Rache, Das Riesenspielzeug. Ezekből a szótár elkészítése és 
megtanulása, a fordítás, a tartalom elmondása német nyelven. 
— Fordítások magyarból németre.

Földrajzból az osztrák-magyar birodalom alkatrészei, hegyei, 
vizei, éghajlata, termékei, lakosai, ipara, kereskedése, művelt
sége, alkotmánya; a magyar korona főrészei, hegyei, síkságai, 
vizei, éghajlata, termékei, ipara, kereskedése, közlekedési eszkö
zei, lakosai, műveltsége, alkotmánya, vármegyéi tekintettel az 
1876. XXXIII. §-ra, kerületei, végvidékei; Ausztria, Salzburg, 
Stiria, Illyria, Tirol, Csehország, Morvaország, Szilézia, Galicia, 
Bukovina röviden. — A magyar korona országai térképének 
rajzolása 3—4 példányban.

Történetből a magyaroké kezdettől minden kihagyás nélkül.
Számtanból ;i közönséges és tizedes törtei, az egyszerű vi

szonyok és arányok s a gyökvonás ismétlése után a változatok, 
a csoportulatok, az összetett viszonyok és arányok, az összetett 
hármas-szabály, egyszerű kamatszámítások, határidő-számítás, 
társasági szabály, vegyitési szabály, lánczszabály, kamatos ka-
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raatszámitás, egyenlet egy ismeretlennel — Hetenként két Házi 
dolgozat.

Mérianböl az egyenesek fekvése egymásra, egyenesek fek
vése a lapra, lapok fekvése egymásra. A hasábnak, gúlának, 
szabályos soklapnak, hengernek, kúpnak, tekének a származása, 
magyarázata, neme, átmetszete, halója, felületének, tömörségé
nek és súlyának kiszámítása. — Hetenként egy-két házi dolgozat.

Természettanból a meleg és forrásai, a testek egyensúlya és 
mozgása, a szilárd testek egyensúlya, egyensúly a gépeknél, a 
szilárd testek mozgása, a csepegős testek egyensúlya és moz
gása, a terjengős testek egyensúlya és mozgása, a dclejesség, 
a dörzsvillanyosság, az érintkezési villanyosság, az indítás által 
gerjesztett villanyosság, a hővillanyosság, a légköri villanyosság, 
a világosság, a fény visszaverődése, a fénytörés a lencsékig.

Gyorsírás Markovics rendszere szerint, együtt a harmadik 
osztálylyal.

Rajzolás |
Éneklés > az első osztálynál érintett módon.
Testgyakorlás )

B) A tantárgyakra hetenként fordított óraszám.
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0 )  A használt tan- es segédkönyvek. * **))
... ‘ ----- "  ” ............. ..

I. O sztály . kr. 111. O sztály. kr.

Vendel — Pálfy, magy. káté 44 Haan keresztyén egyh. története 24
Varga. magy. bibliai történet 80 Schultz — Kis, latin nyelvtan 120
Schultz — Kis, latin nyelvtan 120 Schultz — Kis, latin gyakorló 100
Schultz — Kis, latin gyakorló 100 Yass, Cornelii Napotis liber 120
Torkos, magyar nyelvtan 80 Siebelis — Szamosi, tiroc. poetieum 100
Dlhányj, magyar olvasó 
Toepler, német nyelvtan

00 Torkos, magy. nyelvtan 80
05 Dlhányi, magy. olvasó 60

Bellinger — Fényes, földrajz 35 Toepler, német nyelvtan 65
Mocnik — Szász, számitástan 1. 00 Zsilinszky, egyet, történet II. 80
Mocnik — Szabóky. mértani nézlet- Mocnik — Szász, számitástan II. 50

tan I. 80 Mocnik — Szabóky, mért. nézlettan II. 80
Hanák, természetrajz 120 Hirtenberger — Dékány, elemi vegytan 100
Zsasskovszky, ének-káté, II. 25 Zsasskovszky, ének-káté, II. . 25
Mihálfl, földgömb fokhálózata. 7 Mihálfl, Európa fokhálózata. 7

I I . O sztály .

Vendel — Pálfy, magy. káté 44

IV . O sztály.

Ziegenbein — Székács, kér. vallástan 
katechismusa 70

Varga, magy. bibliai történet 80 Schultz — Kis, latin nyelvtan 100
Schultz — Kis, latin nyelvtan 120 Schultz — Kis, latin gyakorló 100
Schultz — Kis, latin gyakorló 100 Vass, Cornolii Nepotis liber 120
Torkos, magyar nyelvtan 80 Siebelis — Szamosi, tiroe. poetieum 100
Dlhányi, magyar olvasó 
Toepler, német nyelvtan

00 Imre, mondat-, irály- és verstan 80
Go Tanárképezde, magy. olvasó 

Tanárképezde, német olvasó
90

Bellinger — Fényes, földrajz 35 70
Zsilinszky, egyet, történet 1. 00 Batizfalvi, földrajz 70
Mocnik — Szász, számítást. I. O0 Horváth, magy. történet 90
Moenik — Szabóky, mértani nézlet- Mocnik — Szász Számitástan 11. 50

tan I. 80 Mocnik — Szabóky, mért. nézlettan II. 70
Hanák, természetrajz 120 Greguss, természettan 120
Zsasskovszky, ének-káté II. 25 Zsasskovszky, ének-káté II. 25
Mihálfl. Európa fokhálózata 7 Mihálfl, magyarom, fokhálózata 7

Házi használatban volt, mint a tanulók tulajdona : Stieler, Schulatlas, — Sydow, 
Sehulatlas; Ballagj, zsebszótár, — Farkas, latin szótár és Bartl, magyar-latin szótár.

Iskolai használatban, mint az iskola tulajdona: Magyar biblia, — magyar éne
kes könyv; a kolozsvári latin-magyar szótár, — Ballagi, magyar-német és német-ma
gyar szótár; Greguss. természettani földrajz; Roller Übungshefte, — Hermes, Zeichen- 
schule, — Klimsch, Vorlagen; Lövényi, ütenyirási minták.

*) Esztendőre a magyar olvasókönyv mind a négy osztályban, a német nyelvtan csak az 
első osztályban, a német olvasókönyv a negyedik osztályban kiesik a használatból.

**) A tankönyvek bolti árához 2 kr. postadij járul.

^  a
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III.
A t a n á r o k .

Név, minőség s 
az itt alkalma

zás éve
Tantárgy és osztály

H
et

en
ké

nt
i

ór
as

zá
m

Jegyzet

H o rv á th  János
rendes tanár, 

1864.

Latin, magyar, német, földrajz, történet, 
mennyiségtan, természettan a negye

dikben.
21

Igazgató s a 
IV. osztály fő

nöke.

M elczer Kálmán
íendes tanár, 

1865.

Magyar, földrajz a másodikban, — meny- 
nyiségtan, természetrajz az első és má
sodikban, — német a második és har

madikban
24

A II. oszt. fő
nöke s könyv

tárnok.

Petrov lcs Sámuel
rendes tanár. 

1871.

Latin, magyar, német, földrajz az első
ben, — szépírás az első és másodikban, 

— vallás*) mind a négy osztályban.
24

Az I. oszt. fő
nöke és ma
gyar hitszó

nok.

Szom orú B erta lan
rendes tanár, 

1864.

Latin a második és harmadikban, — ma
gyar, földrajz, történet, mennyiségtan, 

vegytan a harmadikban.
24

A III. oszt. fő
nöke s a tanári 
tanácskozni, 

jegyzője.

B artóky  István
ideigl. kisegítő 

1870. ' Testgyakorlás mind a négy ősz- 2

A helybeli 
népbank ve

zérigazgatója.

Bonner Lajos 
ideigl. kisegítő 

1875.

tályban A helybeli 
polgári leány 
iskola rendes 

tanítója.

F á b ry  K ároly
ideigl. kisegítő, 

1875.
Gyorsírás a harmadik és negyedikben. 2

Gyakorló 
ügyvéd itt 
helyben.

N ém eth Lajos
ideigl. kisegítő, 

1868.
Kajzolás és énoklés mind a négy oszt- 

tályban.
2

A helybeli 
magyar elemi 
iskola felső 
oszt. rendes 

tanítója.

*) A rom. és gör. kath. tanulókat tis/,. Kaezvinszky Sándor káplán ur, az izraelitákat 
H irsclifeld József rabbi ur volt szives oktatni s vallástani osztályzatukat fél- 
évcnkint megküldeni.
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A t a n u l ó k .

A) Név szer int.

ElsÜ  OSXt&ljr,

1. Achim János, ág. hitv., B.-Csaba. ismétlő.
2. Albnchtovich Zoltán, róm. kath., Gerendás.
3. Bajcsy János, ág. hitv., B.-Csaba.
4. Belanka Mátyás, ág. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
5. Bella Vladimir, ág. hitv., B.-Csaba.
6. Botyánszky Mihály, ág. hitv., B.-Csaba.
7. Burger Frigyes, izr., B.-Csaba.
8. Dobisz Pál, ág. hitv., B.-Csaba.
9. Félix Andor, ág. hitv., B.-Csaba.

10. Fischer Eduárd, izr., B.-Csaba. Leendő ismétlő.
11. Freund Sándor, izr., B-Csaba.
12. Frnda Mihály, ág. hitv., B.-Csaba.
13. Gulyás Mihály, ág. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
14. Ritka János, ág. hitv., B.-Csaba.
15. Klein Zsigmond, izr., B.-Csaba.
16. Kocziszky János, ág. hitv., Apátfalva. Tandíjmentes.
17. Korosy Béla, ág. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
18. Kovács Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
19. Krocsák Károly, ág. hitv., Som (Beregm.)
20. Krcsmárik Elek, ág. hitv., B.-Csaba.
21. Lamberger Mór, izr., B.-Csaba.
22. Lepény Pál, ág. hitv., B.-Csaba.
23. Löwi Ignácz, izr., B.-Csaba.
24. Maczák András, ág. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
25. Mattiasich Dezső, róm. kath., Sz.-Miklós (Torontálm.)
26. Onody György, ág. hitv., B.-Csaba.
27. Pándy István, róm. kath., Kígyós.
28. Popper Gusztáv, izr., Irsa. *)

*} A csillaggal jeleltek szorgalomdijasok az 5-ik lap szerint.
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29. Reisz Gyula, izr., B-Csaba. Ismétlő.
30. Reiszmann Zsigmond, izr., B.-Csaba. Ismétlő. *
31. Singer Miksa, izr., B-Csaba.
32. Sztampa Kálmán, ág. hitv., B.-Csaba, Ismétlő.
33. Sztarieskay József, ág. hitv., B.-Csaba.
34. IJbrin János, ág. hitv., B.-Csaba.

 ̂ 35. Ulmer Ignácz, iz r , Irsa.
36. Valkó Sándor, ág. hitv., B.-Csaba.
37. Vank József, gör. kel., Balsa. Betegség miatt nem járt be.
38. Viczián Pál, ág. hitv., B.-Csaba.
39. Weisz Vilmos, izr., B.-Csaba.
40. Zsilak András, ág. hitv., B.-Csaba.

2. Bartóky József, helv. hitv., B.-Csaba.
3. Böhm Lajos, izr., B.-Osaba.
4. Fischer Sámuel, izr., B.-Csaba.
5. Fischof Sámuel, izr., Orosháza.
6. Hungerleider József, izr., Kígyós.
7. Jeney Ferenez, ág. hitv., B.-Csaba. *
8. Kocziszky János, ág. hitv., B.-Csaba.
9. Krátky Tamás, ág. hitv., B.-Csaba Ismétlő.

10. Kubek Gábor, gör. kath , B.-Csaba.
11. Löffler Ignáez, izr., Kígyós.
12. Löwi Lajos, izr., B.-Csaba.
13. Multasch Henrik, izr., B.-Csaba.
14. Patay András, ág. hitv., B.-Csaba.
15. Rákóczy János, róni. kath., B.-Csaba.
16. Reisz József, izr., B.-Csaba.
17. Rosenthal Adolf, izr., B.-Csaba.*
18. Singer Ferenez, izr., B.-Csaba.
19. Schuch Béla, ág. hitv., B.-Csaba Évközben kilépett.
20. Schuch Dezső. ág. hitv., Bodzáé.
21. Schuch Kálmán, ág. hitv., Bodzáé.
22. Sztraka Ödön, ág. hitv., B.-Csaba.
23. Téván Jakab, izr., B.-Csaba.
24. Walllisch Ferenez, izr, B.-Csaba.
25. Weisx Ignáez, izr., B.-Csaba.

Második osztály.

1. Amberger Ákos, róm. kath., B.-Csaba. Ismétlő.
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Harmadik osztály.

1. Baranovies Géza, róm. kath , B.-Csaba.
2. Bella Cziril, ág. hitv., B.-Osaba.
3. Bőd Ferencz, helv. hitv., Körös-Tarosa.
4. Borsföldy Dezső, ág. hitv., B.-Csaba.
5. Botyánszky János, ág. hitv., B.-Csaba. i
6. Gálik Mátyás, ág. hitv., B.-Csaba. *
7. Hojtsy Jenő, ág. hitv., Yatya.
8. Michnay Gyula, ág. hitv., B.-Csaba.
9. Omaszta Elemér, ág. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.

10. Ónody János, ág. hitv., B.-Csaba.
11. Eeisz L"jos, izr., B.-Csaba.
12. Ságul János, ág. hitv., B.-Csaba. *
13. Spitzer Mór, izr., Beodra (Torontálm.)
14. Szarka Andor, ág. hitv., Nagy-Gyánté. i
15. Wallfisch Lajos, izr., B.-Csaba.
16. Weisz Jakab, izr., B.-Csaba.

Negyedik osztály.
1. Berndt Lajos, róm. kath., B.-Csaba. *
2. Bőd László, helv. hitv., Körös-Taresa.
3. Czinner Izidor, izr., B.-Csaba.
4. Kemény Zoltán, ág. hitv., B.-Csaba. *
5. Korosy László, ág. hitv., B.-Csaba. *
6. Krmeezky Imié, ág. hitv., B.-Csaba. Tandíjmentes. *
7. Lamberger Emánuel, izr., B.-Csaba. Ismétlő.
8. Lantos József, róm. kath., Kígyós. *
9. Moczkovcsák Dezső, ág. hitv., B.-Osaba. *

10. Sailer Dezső, ág. hitv., B.-Csaba.
11. Sailer Dénes, ág. hitv., B.-Osaba.
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B) A tanulók átatános áttekintése.

A tan u lók  sz á m a

Beíratott . . . .
E l h a l t ....................................................
Kimaradt . . . . .  
Megmaradt az év végéig

Lakhelyük
H e ly b e li ....................................................
Vidéki . . . . .

S z ü le ik  po lgár i  á l l á s a .
Értelmiségi . . . .
Őstermelők . . . .  
Önálló kereskedők és iparosok 
Magántisztviselők
Személyes szolgálatot tevők és munkások 

V al láso k
Ágostai evangélikus hitvallású .
Helvét hitvallású .
Római katholikus 
Görög katholikus 
Izraelita . . . .

N yelv i  v isz o n y a ik .

I magyarul
magyarul és tótul 
magyarul tótul és németül 
magyarul és németül 

Koruk
11
12
13
14
15
16

» óv

Haladó 
Ismétlő

Igazolatlan 1 
Igazolt 1

E lő m e n e te lü k

M u lasz tásuk .

mulasztott tanórák száma

Huzamosabban beteg volt 
Tandíjmentes 
Szorgalomdijas 
Vizsgálatot tett . 
Vizsgálatlan maradt 
Mull évi létszám

o s z t á l y össze-
I | 11 111 IV sen
40 2Ó 16 11 92
— — — --1 —

1 1 — --1 2
39 24 16 11 90

33 19 12 9| 73
6 D 4 2 17

6 2 5 3 16
7 6 4 3: 20

18 15 4 5 42
2 1 2 -J 5
5 1 1 — 7

24 7 10 6 47_ 1 1 1 3
3 2 1 2 8

— 1 — — 1
12 13 4 2 31

11 9 6 4 30
20 5| 5 4 34

5 2 4 2 13
2 9 1 1 13

13 _ _ _ 13
10 13 — — 23
9 6 7 — 22
7 3 6 6 22

— 2 3 4 9
— — 1 1

3u 21 15 10 76
9 3 1 1 14

1
— 11 1 — 12

374 106 135 Ili 631
£ — — ;>
11 -- 1 -- 1 2
2 2 2 6 12

! 38 24 16 11 8Í)

4 ! 24 lő K 90

*
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0 )  A tanulás eredményének áttekintése osztályonként.

Tantárgyak

1. Osztály. ii O sztá ly . III. O sz tá ly .

Je
le

s

" O

cn<x>bíj"cd
0 2b£
s
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.2CD
- t - Jb£"<D

Je
le

s

- o (E
lé

gs
ég

es
El

ég
te

le
n

Je
le

s

" O

0 2<Db£)"CD
0 2b£)"<D
w

ö 1JD
CD iibL"CD
w

Vallás . . 3 22 13 — 5 14 6 — 5 8 3 —

Latin nyelv. . 2 6121 9 5 8 10 2 1 5 9 1
Magyar nyelv 2 17 14 5 5 9 11 — 1 6 8 1
Német nyelv . 5115 16 2 4 9 12 — 3 4 9 _____

Számtan és mértan 2 9 21 6 3 7 13 2 1 5 10 —

Földrajz 3:1B 17 5 5 8 11 1 4 4 8 -

Történelem — __ — — 7 8 10 i  4 3 9
Természetrajz . 5 8 21 4 5 9 11
Természettan . — — — — —

_____
- — —

-
—

Természet, földr. — — — — — — — — — — —

Vegytan .  . -
__

— — — — —
I  2

4(10 —

Rajz . . . . — 4 3 4 - — 2 23 — 1 411 —

Szépírás .  . 1 6 31 — — 8 17 — ;— — —

Énekben ( részt 31 12 12
Festgyltb. J vett 33 23 13

IV. O sz tá ly .
02<DbJD"<D
bJD"CD

ÖJD
CD
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lJe

le
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4
w
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w

1
1 4 6
2 5 4
3 4 4 —

1 2 4 5 —
í  7 3 1 —

5 3 3

2 4 5

2 2 7
__
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V.
A t a n e s z k ö z ö k .

A) Általában.
* 1876. volt 

összesen
1877. évi 

szaporulat
1877. van 
összesen.

Kötet könyv az ifjúsági könyvtárban m 21 516
„ „ a tanári „ 1621 48 1664

Fali térkép . . . . 26 2 88
Atlas . . . . . 4 — 4
Földgolyó . . . . . 2 — 2
Tellurium . . . . 1 — 1
Hangjegytábla . . . . 2 — 2
Fali tábla a rajzoláshoz 20 — 20
Rajzminta . . . . . 262 99 861
Kötet természetrajzi kép 4 - 4
Az emberi test főrészeinek táblája 1 — 1
Emlős állat . . . . 1 1 2
Madár . . . . . 4 — 4
H ü l l ő ...................................... 1 — 1
Madártojás . . . . 28 —■ 28
Rovar és puliány 118 — 118
Kagyló . . . . . 90 — 90
Növény . . . . . 990 8 998
Ásvány . . . . . 600 57 657
Jegeczminta . . . . 46 —  - 46
Természcttani eszköz . 100 1 101
Vegytani eszköz 67 5 72
Tömörmértani test 46 — 46
Régi pénz . . . . . 678 68 741
Erem . . . . .  

A szaporulatból:
15 4 22



1) Irodalmi közlemények, Petrik. 2) Magyar könyvszemle, 
Nemzeti Muzeum. 3) Prot. egyh. és isk. lap, Ballagi. 4) Ma
gyar tanügy, Heinrich. 5) Magyar nyelvőr, Szarvas. 6) Termé
szet, Berecz. 7) Tanáregylet közlönye, Névy. 8) Wesselényi 
Ferencz, Panier. 9) A franczia forradalom, Carlyle. 10) A gö
rögök története, Curtius. 11) Anglia története, Macaulay. 12) 
Cicero és barátai, Boissier. 13) Német olvasókönyv, Szórnák. 
14) Arany balladáinak magyarázata, Greguss. 15) Görög regék, 
Cox. lb) A jesuiták, Toldy. 17) Hungária, Toldy. 18s A nő
képzés hazánkban, Molnár. 19) Magyarország ethnographiája, 
Hunfalvy. 20) A philosophia története, Leves 21) Müller Miksa 
újabb felolvasásai a nyelvtudományról. 22) A szerbek története, 
Kállay. 23) Robinson Crusoe. 24) Boethowen, Hoffman. 25) Né
gerélet, Hoffmann. 26) A látszat csal, Hoffmann. 27) A sírból, 
Hoffmann. 28) Tedd a helyeset, Höcker. 29) Nemesis, Hoff
mann. 30) Magyar könyvesház 31) Hasznos mulattató. 32) 
Ifjúsági iratok tára. 33) Jeles írók iskolai tára. 34) A magyar 
sz. korona országainak hely ségi, ország- és vasúti térképe. 35) 
Magyarország közigazgatási térképe. 36) Zeichen Schule, 16 f., 
Herm es.----- 37) Szögmérő. 38) Különféle vegytani készülé
kek, 23 frt. áru. 39) Két darab olvasztó agyagedény. 40) Két 
darab pároló csésze. 41) Egy pár dörzseszköz a villanygéphez. 
42) Egy üveglámpa. 43) Egy levélsajtó pecsétnyomóval. 44) 
Egy lapos fogó. 45) Két állvány a könyveknek.

B) Szerzemény.

0 ) Adomány

Iskolai értesítők : 1) Pozsonyi á. h. e. főiskola. 2) Pesti 
á. h. e. főgymnásium. 3) Beszterczebányai á. h. e. gymnasium. 
4) Budapesti kegyes tanitórendiek főgymnasiuma. 5) Nyíregy
házi á. h. e. gymnasium. 6) Losonczi in. k. állami gymnasium. 
7) Szarvasi á. h. e. főgymnásium. 8) Késmárki á. h e. ly- 
ceum. 9) Zombori állami főgymnásium. 10) Szombathelyi r. k. 
főgymnásium. 11) Munkácsi állami gymnasium. 12) Kassai 
állami főreáliskola. 13) Kecskeméti állami főreáliskola. 14) Pé
csi r. le. főgymnásium. 15) Aradi k. gymnasium. 16) Pancsovai 
állami főreáliskola. 17) Felső-lövői á. h. e. tanintézet. 18) Sop-
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róni á. h. e. lyceum. 19) Nagy-kanizsai r. k. főgymnásium. 
23) Bonyhádi á. h. o. algyrnnasiurn. 24) Uj-vidéki k. k. fő- 
gymnasium. 25) Gyulai polgári iskola. 26) Losonczi állami ta- 
nitóképezde. 27) Szegedi állami főrealiskola. 28) Szegedi r. k. 
főgymnásium. 29) Modori polgári iskola. 30) Nagy-leállói ál
lami reáliskola. 31) Wien Handels-Mittelschule. 32) Soproni 
Csöndes tanintézete. 33) Szakolczai k. k. algyrnnasiurn. 34) 
Balassa-gyarmati polgári iskola. 35) Nagy-szebeni á. h. e. gym
nasium. 36) Selmeczi á. li. e. lyceum. 37) Fehértemplomi ál
lami gymnasium 38) Aradi magán reáliskola. 39) Székelyud
varhelyi állami főreáliskola. 40) Aszódi á. h. e. algyrnnasiurn. 
41) Eperjesi á. h. e. collegium. 42) Debreczeni keresk. szak
iskola. 43) Debreczeni városi fő reáliskola 44) Iglói a. h. e. fő- 
gymnasium. 46) Budapesti m ki. állatorvosi tanintézet. 47) 
Csurgói ref. gymnasium. 48) Budapesti Dushegyi Márton tan
intézete. 49) Budapesti k. k. állami főgymnásium. 50) Békési 
h. h. realgymnasium. 51) Bártfai r. k. kisgymnasium. 52) Szat
mári k. k. főgymnásium. 53) Nagy-enyedi Bethlen főtanoda. 
54) Zilahi polgáriskola. 55) Sárospataki állami tanitóképezde. 
56) Soproni városi leányiskola. 57) Nagy-körösi h. h. főgym- 
nasium. 58) Szentesi polgári iskola. 59) Osiksómlyói r. k íő- 
gymasium. 60) Debreczeni ref. főiskola. 61) Karczagi ref. real- 
gymnasium. 62) Marmaros-szigeti h. h. lyceum.

63) fír. Szcbcrényi Gusztáv főt. superintendens ur : a) Nem
zeti Hírlap, Toldv b) Dunainelléki ref. egyházkerület jegyző
könyve 1816. c) Tiszántúli egyházkerület jegyzőkönyve 1876.
d) Dunántúli ref. egyházkerület jegyzőkönyve 1876. e) Békési 
ág. hitv. ev. esperesség jegyzőkönyve 1876. f) Népiskolai köz
oktatás, ministerium. g) Unterrichts-Plan des Knaben-ínstituts 
Kornthal. h) Pozsonyi felsőbb leányiskola értesítője, i) Dunán
túli ág. hitv. e. egyházkerület jegyzőkönyve 1876. k) Duna- 
meiléki ref. egyházkerület jegyzőkönyve 1876. 1) A közoktatás 
állapotáról szóló ministeri jelentés 1876. — 64) Nt. Haan Lajos 
ur : Természettudományi közlöny 1876. — 65) 7'. Markovich 
István ur : a) Gyorsírászati könyvtár, 2 példány, b) A gyors- 
irászat története, 4 példány. — 66) Franklin társulat: a) Fran- 
czia nyelvtan, Schwiedland, IV. f. b) Szárnitástan, Mocniií — 
Szász, 1. r. c) Franklin társulat kiadványainak jegyzéke, d) 
Német mondattan, Szemák, I. r. e) Magyar olvasókönyv, Indali. 
f) Földrajzi vezérfonál, Bellinger — Fényes, g) Versszavalás,
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Szász, li) Iskolai takarékpénztárak, Laurent, i) Költészettan. 
Maczké. k) Ásványtan elemei, Madaras 1) Növénytan elemei, 
m) Számtan, Császár I. r. n) Elemi vegytan, Balló o) Szem
léleti mértan, Krizs I. és II. r. p) Arany János balladái, Gre- 
guss I. f. q) Ásványtan, Szabó. —  67) T. Dobay János ur : 
Békési lapok. — 68) M. minisztérium : Néptanítók lapja. — 69) 
T. Báttaszéki Lajos u r : Békésmegyei közlöny. — 10) — T. 
Mian Frigyes ur : a) Magyarország és Austria földrajza, Mi- 
liálfi. b) Hit- és erkölcstan, Zsilinszky. — 71) T. Maurer Adolf 
ur : Magyar nyelvtan, Martonfy. — 72) Eggcnbcrgcr-fcle könyv- 
kereskedés : a) Számtan, Vajdafi, b) Könyvviteltan, Roller, c) 
Német olvasókönyv, III. r., Heinrich. — 78) T. Burger Zsig- 
mond ur : Irodalomtörténet, Tarnóczy. — 74) Horváth János :
a) Békésmegyei régészeti társulat közleményei, b) A népisko
lára vonatkozó ministeri utasítások. — 75) T. Aigner Lajos 
ur : Német nyelvtan, I. és II. r. Heil ing. 76) Ónody János : 3 
d. rajzminta. 77) Korosig Béla egy d. tavi gőte. — 78) Bara- 
novics Géza 3 d. tavi gőte. — 79) Albrechtovich Zoltán egy d. 
földi kutya. — 80) Krocsák Károly fenyő toboz és tölgyfa gu- 
bacs. — 81) T. Rinder Pál ur 2 d. bükkfagomba. — 82) 
Reiszmann Zsigmond egy kagyló. — 83) T. Ursziny Károly ur 
45 d. ásvány. — 84) T. Mcskó Sámuel ur 11 d. ásvány. — 
85) Rosenthal Adolf egy d. ásvány.

86) Blau Sámuel egy, 87) Fischer Sámuel egy, 88) T. Szabó 
Lukács ur öt, 89) Reisz József három, 90) Michnay Gyula két, 
91) Singer Ferencz négy. 92) T. Harsányi Ottó ur huszonegy, 
93) Bartókig István ur hat, 94) Schuch Dezső egy, 95) ~T. 
Liptay János ur egy, 96) Singer Miksa két, 97) T. Lambergcr 
Adolf ur tiz, 98) Albrechtovich Zoltán három, 99) Krocsák Ká
roly három. 100) T. Melczer Kálmán ur : egy d. régi pénz. 
101) T. Kocziszky János ur egy d. régi bankjegy. —  102) 
Félix Andor két, 103) T. Harsányi Ottó ur két, 104) Klein Zsig
mond egy, 105) Ónodig János egy emlékpénz.

106) T. Bartókig István ur iróálvány és egy régi sarkan
tyú. —  107) Ónodig János 2 törölköző.

Pénzbeli adományok : 108) T. Gärtner Adolf ur egy ezüst 
forintot. 109) T. Petrovich Sámuel ur 2 e f. 110) T. Bartókig 
László ur egy aranyat és 4 e. frt 111) T. Omaszta Szilárdné 
asszony 2 aranyat és 5 e. fit. 112) T. Launerné asszony 2 e. 
frt. 113) T. Lamer Pál ur 2 e. frt bankjegyért, ráfizetés uél-
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kül, szorgalomdijra. — 114) T. Félix Ákos ur 2 frt könyvtárra 
és 20 frt tanszerekre. — 115 T. Albrechtovich Péter ur egy frt 
könyvtárra. — 116) A helybeli népbank t. igazgatósága 25 írt 
vegytanra. — 117) A helybeli kuglizó társaság 45 frt 55 kr. 
tanszerekre. — 118) A helybeli t. szolgahirói hivatal 10 frt tan
szerekre. — 119) Tiszt. Zajacz András ur egy aranyat szorga- 
lomdijul a legjobb fogalmazónak. — 120) A helybeli kereskedő 
ifjak 4 e. frt szorgalomdijra.

Az algymnasium egyéb jövedelmei. 1) 41,300 frt alaptőkének
— eredetileg 43,000 frt államkötvényekben — 6% kamatja 
2478 frt. — 2) B.-Csaba városától rajzra 147 frt. — 3) A hely
beli t. casinó 650 frt Kazinczy alapítványának 6% kamatja 
39 frt. — 4) A helybeli t. casinó 235 frt 17 kr. Kossuth ala
pítványának 12°/0 kamatja 27 frt 2 kr. — 5) Az ifjusáy 200 
frt bankrészvényekben levő alapítványának osztaléka 12 frt 20 kr.
— 6) A 400 frt, Ostasz-alapítványnak 6% kamatja 24 frt. — 
7) T. Mudrony Sámuel ur 600 frt adományainak 6% kamatja 
36 frt. — 8) A Boczkó Julianna 210 frt alapítványnak 6°/0 
kamatja 12 frt 60 kr. — Tandíj és tan pénz befolyt az egyházi 
pénztárba 1877. május 22. napjáig 1588 frt 50 kr.

A május 22. után érkezett szerzemények és adományok közzé
tétele a jövő évre marad.

A tisztelt adakozók fogadják az iskola köszönetét.

•■3S '' if
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VI.
A jövő évre szóló figyelmeztetés.

Javító és pótvizsgálatok auguszt. 31-ik napján, 8 órától, 
az illető tanteremben. Javító vizsgálattal tartozik, akinek „elég
telen“-)  ̂ van, tartozik azoii tárgyból, a melyből az „elégtelenét 
kapta Pótvizsgálattal tartozik, a ki a szigorlatot egészen vagy 
részben, bármely okból, elmulasztotta ; tartozik azon tárgyból, 
melyből szigorlatot nem tett.

Az 1877/g tanévi beiratás semptember első, második, har
madik, és negyedik napján, az iskola hivatalos szobájában. Erre 
nézve tájékozásul :

a) A beiratásnál a szülék vagy helyettesök jelenléte szük
séges.

b) Az első osztályba bovétetik, a ki vagy szabályszerű is
kolai bizonyitványnyal, vagy ha ez nincs, vizsgálat utján ki
mutatja, hogy az elemi negyedik osztály tantárgyait kielégítő 
sikerrel tanulta. A felső osztályokba csak legalább is „elégsé
ges“ középiskolai bizonyitványnyal léphetni be.

c) A jövevény protestáns beiratási dija 1 frt, a jövevény 
nem protestánsé 2 frt.

d) A protestáns tanuló egész évi fizetni valója 15 frt, a 
nem protestánsé 30 frt. Ezen illekékek mindegyikében benne 
van, a tandíjon kívül, fára 1 frt 50 kr.. iró és rajzszerekre 
1 frt 90 kr., testgyakorlási készletekre 1 fit, könyvtárra 60 kr.

e) Az egész tanévi illetékből a szorosan vett tandíj egyik 
fele február első hetében, a többi beiraláskor fizetendő.

f) A tanbizottmány dija, bélyeggel együtt, protestánsnak 
1 frt 15 kr., nem protestánsnak 2 frt 15 kr.

g) Tankönyvekről Végh István helybeli könyvkötő ur gon
doskodik.

h) Sept. 14-ike után csalt úgy lehetséges a felvétel, ha 
a t. iskolai bizottság a mogkésés okát elfogadhatónak találja.


