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j^ A z  algjmnasium történetére vonatkozó adatok.
Midőn algymnasiumunk történetében, a Sár-Szt.-Lőrinczröl Bonyhádra történt áthelyezés következ

tében, egy egészen új korszak kezdődik, nem leend felesleges annak múltját rövid vázlatban megismertetnünk.
A sár-szent-lörinczi esp. algymnasium alapítatott 1807-ben, boldogult főtiszt. Nagy István akkori 

dunántúli ág. hitv. ev. superintendens s sár-szent-lörinczi lelkész kezdeményezése folytán, — a tolna-bara- 
nya-somogyi ág. hitv.. egyházmegye egyházközségei által, melyek, minden ev. tanodától sok mértföldre esve, 
de jól tudva azt, hogy a protestantismus éltető ereje a tudomány, — a múlt század végén hozott szabadabb 
vallási törvények jótékony befolyása alatt, — ezen időben minden erejüket egy tanintézet megalapítására 
egyesítették. — S a hozott áldozat megtenné gyümölcsét. — A nevezett intézet számos éven át, habár sze
rény alakban, de hü buzgalommal terjesztette a míveltséget a társadalmi élet különböző terére lépett növen
dékei által, — számos tehetséget készített elő magasabb tanintézetbe leendő belépésre s egyházmegyénk ösz- 
szes, — valamint a szomszéd egyházmegyék több iskoláit látta el néptanítókkal.

A Thun-féle tanszervezés idejében azonban, egyházmegyénk kénytelen lévén minden erejét a 
sopronyi főtanoda megmentésére fordítani, anyagi erő hiányában bezáratott, de oly feltétel mellett, hogy mi
helyt a körülmények engedik, azonnal ujjászerveztetni s megnyittatni fog. — Ezen komoly feltételhez hiven 
az 1857-ik év őszén ismét megnyittatott, mi azonban csak úgy lett lehetséges, hogy, egyesek a nevelés ügye 
által áthatva, az intézet tőkéjének nevelése czéljából jelentékeny alapítványokat tettek s az egyházmegye 
lelkészei s tanítói magukat önkéntes megadóztatásnak vetették alá, mely nemes áldozatra annyival is inkább 
szükség volt, mert az újjászervezés alkalmával az intézet tanárainak száma háromra emeltetvén fel az iskolai 
kiadás tetemesen szaporodott.

Azonban szomorúan tapasztalá az egyházmegye, hogy daczára a hozott nagy áldozatoknak az is
kola nem bir a reménylett virágzásra jutni.

Ezen körülmény okát az egyházmegye az intézet kedvezőtlen helyrajzi viszonyaiban látván, 18(38. 
évben Pakson tartott egyházmegyei gyűlése alkalmával, egy az általános óhajt kifejező indítvány nyomán 
bizottmányt nevezett ki oly megbízással, hogy az intézetnek kedvezőbb helyre leendő áthelyezése ügyében 
a jövő évben tartandó gyűlés elé javaslatot terjeszszen.

A bizottmány megkezdvén működését az intézet jövő helyéül, mint alkabnasb helyiséget, Bony- 
hád mezővárosát szemeié ki s miután a helyiséget illetőleg határozott megállapodásra jutott s választását 
az egyházmegyei gyűlés is helybenhagyta, — az áthelyezési költségek fedezésére megkivántató pénzösszeg 
beszerzése czéljából a tanügy lelkes barátaihoz, — elég szép sikerrel, felhívást bocsájtott ki.

Miután a szükséges áthelyezési költség egybegyült, az áttételt semmi sem akadályozta, mely a le
folyt év sept. havának 6-ik napján nagy tiszt. Schiebung Károly esperes, tiszt. Haffner Lajos esp. pénztámok 
urak lelkes, — megható szónoklata s Gombótz Miklós igazgató tanévnyitó beszéde mellett, egész ünnepé
lyességgel végbe is ment.
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Hogy az áthelyezés ne szorítkozzék pusztán helyváltoztatásra, az egyházmegye újjászervezni is 
óhajtotta intézetünket.

A tanerő gyarapítása czéljából, az eddig működött három tanár mellé tiszt. Wiesner Boldizsár ur 
segéd-tanárnak választatott el.

Egyik nélkülözhetlen kelléke minden intézetnek, hogy a czélnak megfelelő, alkalmas heyiségekkel 
bírjon. Ez lévén a múltban intézetünknek legszembetűnőbb hiánya, az áthelyezés alkalmával különös gond 
fordítatott arra, hogy a lehetőségig e téren is javítás eszközöltessék, mi nagyobb részben sikerült is. Az is
kolai épület a város emelkedett részében, — egészséges helyen áll, tágas udvarral és kerttel. A tantermek 
szám szerint négy, — világosak, magasak s nagyok. Van az épületben e mellett: hivatalszoba, mely egyszer
smind könyv- s szertárul használ tá tik ; étterem, konyha, éléskamra a táp intézet — s két szobából álló lakás 
a tápintézet szakácsnéjának számára; ugyan két szobából álló lakás a házmester — s elég helyiség téli gymnas- 
tika számára

Mint figyelmet érdemlő tényt emlíhetjük fel ugyanis, hogy a legszükségesebb szerek beszereztet
vén, a tanév második felében az intézet növendékei Lehr Albert tanár vezetése alatt, az ifjú testének fejlő
désére oly jótékony hatással biró testgyakorlatban is részt vettek.

Örömmel tapasztalta a tanári testület, hogy intézetünk növendékeinek száma már az első évben 
tetemesen gyarapodott s reményű, hogy lelkiismeretes fárodozásának sikerülni fog azt még magasabbra emelni.

Az ifjúság törekvése s erkölcsi magaviseleté a tanév folyama alatt kielégítő volt, csak némelyek, 
kik az iskola törvényeit átlépték, kényszeríték a tanári testületet szigorúbb büntetés alkalmazására.

II.

T a n á r i  s z e m é ly z e t .
A tanár neve

i
Tantárgyai az egyes otztályokban Hetenk. órái

nak száma J e g y z ő  t.

Scherer kom ád.
Számtan s nézlettan I. II. III. IV. oszt. 
Természettudomány III. IV. oszt.
Rajz s szépírás I. II. III. IV. oszt.

23. A III. oszt. osztálynoka.

1
Lehr Albert.

|

Latin I. II. ni. IV. oszt. 
Magyar IV. osztály. 21.

A I V .  oszt. osztálynoka, 
a franczia nyelv s gym- 
nastika tanára.

Gombótz Miklós.
Földrajz s történelem I. II. III. IV. oszt. 
Természettudomány I. II. oszt.
Magyar Hl. osztály.

22.
A II. oszt. osztálynoka, 

ez idei igazgató s táp
intézeti gondnok.

I
Wiesner Boldizsár.

Vallástan I. II. III. TV. oszt. 
Német I. II. III. IV. oszt. 
Magyar I. II. oszt.

22. Az I. oszt. osztálynoka.

a) A vallástanban :' f
A romai kath. növendékek főtiszt. Gauzer János plébános s esperes ur, — az izraeliták Veszi Abrahám 

tanító ur által oktattattak.
b) A franczia nyelvben: Lelír Albert tanár ur oktatott több tanulót hetenkint 3 órában.
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c) Az énekben: Schöpf Károly ev. segéd-tanító ur oktatta az ifjúságot, hetenkint 2 órában.
d) Különféle zenenemekben: (hegedű, zongora) Pospischil Hugó s Mucker János urak oktattak több ifjút. 
Jegyzet: Az ifjúság egészségi állapotáról dr. Elbogen orvos ur gondoskodott, ki beteg növendékeinket búzgóan

gyógykezelte.

Dl.

Az 187-^-iki tanévben előadott kötelezett tantárgyak.
I. Vállástan.

I- sö oszt. hetenkint 2 óra. Ó-szövetségi történetek. Kézikönyv Noszág. Tnr. Wiesner Boldizsár.
II- ik oszt. hetenkint 2 óra. Uj-szövetségi történetek. Kézikönyv Noszág. Tnr. Wiesner Boldizsár.
III- ik oszt. hetenkint 2 óra. Egyháztörténelem, Haan Lajos egyháztörténete nyomán. Tnr. Wiesner Boldizsár.
IV- ik oszt. hetenkint 2 óra. Kér. hit- s erkölcstan, Ziegenbeiu — Székács-féle kézikönyv nyomán. Tnr. Viesner

Boldizsár.

II. Magyar nyelv.
I- sö oszt. hetenkint 3 óra. A szótanból: a névszók Torkos László kézikönyve nyomán; olvasmányi darabok

elemezése, költemények emlékelése. Tnr. Wiesner Boldizsár.
II- ik oszt. hetenkint 3 óra. Igetan, Torkos kézikönyve nyomán; elemező olvasmányok, költemények emlékelése

Tnr. Wiesner Boldizsár.
III- ik oszt. hetenkint 3 óra. A mondattan, elemező olvasás, írásbeli gyakorlatok, szavalás. Kézikönyv Torkos.

Tnr. Gombótz Miklós.
IV- ik oszt. hetenkint 3 óra. Rövid ismertetése a közönséges prósának és a verstan; — otthoni dolgozatok a nyelv

beli előadás mindkét fajában. Szavalás. Kézikönyv Torkos. Tnr. Lehr Albert.

III. Német nyelv.
I- ső oszt. hetenkint 2 óra. A szótanból: a névszók megfelelő fordítási gyakorlatokkal, Ballagi Károly kézi

könyve nyomán; költemények emlékelése, helyesírás. Tnr. Wiesner Boldizsár.
II- ik oszt. hetenkint 2 óra. Az igetan megfelelő fordítási gyakorlatokkal, Ballagi Károly kézikönyve nyomán;

költemények emlékelése. Tnr. Wiesner Boldizsár.
III- ik oszt. hetenkin 2 óra. A mondattanból: szóegyeztetés s szóvonzat, megfelelő gyakorlatokkal, olvasmá

nyok Ballagi Károly kézikönyve nyomány; szavalmányok. Tnr. Wiesner Boldizsár.
IV- ik oszt. hetenkint 2 óra. A mondattanból: mondatkötés s szóhelyezés megfelelő gyakorlatokkal, olvasmányok

Ballagi Károly kézikönyvé nyomán; kisebb irálygyakorlatok, szavalmányok. Tnr. Wiesner Boldizsár.

IV. Latin nyelv.
I-sö oszt. hetenkint 5 óra. Olvasás, írás, a nevek (nomina) ismertetése, latin-magyar s magyar-latin gya

korlatok, számos szó emlékelése. Kézikönyv Szénássy. Tnr. Lehr Albert.
IT-ik oszt. hetenkint 5 óra. Igeragozás egész terjedelemben, gyakorlatok fordításban, nyelvtani elemezésben, a 

mondattani szabályok főbbjei, egyes darabok könyvnélkülözésc. Kézikönyv. Szénássy. Tnr. Lehr Albert.
III- ik oszt. hctenkinti 4 óra. A mondattanból: az esettan párhuzamos fordítási gyakorlatokkal, beható eleme

zés. Cornelius Neposból 2 életrajz, a Tiróciniumból mintegy 150 vers emlékéivé s némi a verstan
ból. Kézikönyv Szénássy. Siebelis-Horváth. Tnr. Lehr Albert.

IV- ik oszt. hetenkint 4 óra. A mondattanból: az időtan, elemzés. Corneliusból Atticus s Miltiades, — 8 phäd-
rusi mese s Ovidiusból 3 hosszabb darab emlékelve. Kézikönyv minta 3. osztban. Tnr. Lehr Albert.
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V. FOhirajz s történelem.
I- sö oszt. hetenkint 3 óra. Bevezető fogalmak, földünk általános ismertetése, Európa államainak részletesebb

földrajza. Kézikönyv Batizfalvy. Tnr. Gombótz Miklós.
II- ik oszt. hetenkint 3 óra. Az ókor főbb eseményei a népvándorlásig földrajzzal. — Némi a görög s romai

régiségtanból. Kézikönyv Ladányi. Tnr. Gombótz Miklós.
III- ik oszt. hetenkint 4 óra. A közép- s újkor főbb eseményei a franczia forradalomig földrajzi kísérettel.

Kézikönyv Ladányi. Tnr. Gombótz Miklós.
IV- ik oszt. hetenkint 4 óra. A legújabb kor eseményei. Magyarország földrajza s történelme a legújabb időig.

Kézikönyv Ladányi s Horváth Mihály. Tnr. Gombótz Miklós.

VI. Mennyiségtan.
I- ső oszt hetenkint 4 óra. A tizedes rendszer, a négy egyszerű mivelet nyilvános számokkal, a számok

oszthatósága, közös többes kikeresése, a törtek fogalma s nemei, a négy művelet közönséges s 
tizedes törtekkel. Pontok, vonalok, szögek, háromszögidomok. Kézikönyv Mocnik-Szaboky. Tnr. 
Scherer Konrád.

II- ik oszt. hetenkint. 3 óra. A közönséges s tizedes törtek ismétlése után egyszerű viszonyok és arányok,
egyszerű hármasszabály, százalék számítás, olaszgyakorlat, mértékisme. — Három-négy s többszö
gek, az idomok kerítése s területnagysága, Pythagorasi tétel, az idomok átváltoztatása, osztása, 
hasonlósága. Kézikönyv Mocnik-Szaboky, Tnr. Scherer Konrád.

III- ik oszt. hetenkint 3. óra. Ellentett mennyiségekkel s általános számokkali négy művelet, hatványozás,
gyökvonás. A körről, — körűiét osztása, körbe és köré irt idomok, körűiét, körterület, körszelet 
körgyűrű, körmetszet kiszámítása, különféle görbe vonalú idomok. Kézikönyv Mocnik-Szaboky. 
Tnr. Scherer Konrád.

IV- ik oszt. hetenkint 3 óra. Egyszerű viszonyok s arányok, egyszerű hármasszabály ismétlésével az összetett
viszonyok s arányok, összetett hármasszabály, kamat, töke, százalék, időkiszámítás, társasági sza
bály, kamatos kamatszámítás, egyenletek. — Egyeneselv fekvése (egymásra nézve, egyenesek fek
vése valamely lapra, — lapok fekvése egymásra nézve, tömörszögek, fülűiét s köbnagyság kiszá
mítása. Kézikönyv Mocnik-Szaboky. Tnr. Scherer Konrád.

VII. Természettudomány.
I- ső oszt. hetenkint 2 óra. A természetrajzból: az emlősök s rovarok. Kézikönyv Dorner. Tnr. Gombótz M.
II- ik oszt. hetenkint Sóra. A természetrajzból: a madarak, hüllők s halak. Növénytan. — Kézikönyv Dorner.

Tnr. Gombótz Miklós.
III- ik oszt. hetenkint 3 óra. A temészetrajzból: ásványtan. Kézikönyv Dorner. — A természettanból általá

nos s különös tulajdonok, a viz mint legfontosabb folyadékról. Kézikönyv Schubert. Tnr. Scherer 
Konrád.

IV- ik oszt. hetenkint 3 óra. A természettanból: a légnemű testekről, a hang s hőröl, a világosság legnevezete
sebb tüneményei, a delejes erőről, villanyos tünemények. Kézikönyv Schubert. Tnr. Scherer Konrad-

VIII. R ajz 8 szépírás.
I. s I l  ik oszt hetenkint 2 óra együtt. Egyenes s görbe vonalú idomok, épület s tájrajz, állatok s virágok raj

zolása. Folyóirási s müirási gyakorlatok. Tnr. Scherer Konrád.
III. s IV-ik oszt. hetenkint 2 óra együtt. Épület s tájrajz, virágok, arczképek rajzolása. Folyó s müirási gya

korlatok. Tnr. Scherer Konrád.
Jegyzet: Az ifjúság nagy részben magyar ajkú lévén, tiszt. Wiesner Boldizsár s Gombotz Miklós tanárok fel

váltva, minden harmadik vasárnapon magyar nyelven tartottak isteni tiszteletet, a helybeli ev. gyü
lekezet templomában.



7

Az algymnasium népességének áttekintése az E37^--iki tanévben.
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Ä t a n u l ó k  n é v s o r a .
I-hö o sztá ly .

1. Babay Sándor, helv. hit., Váralja Tolnám.
2. Bekk Lajos, ág. hit., Bonyhád Tolnáin.
3. Blau Gyula , Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
4. Bonyhády Béla, rom. kath., Bonyhád Tolnám.
5. Bonyhády János, rom. kath., Bonyhád Tolnám.
6. Bruckner Lajos, Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
7. Birkenstock Jakab, ág. hit., Bonyhád Tolnám.
8. Birkenstock Jakab, ág. hit., Tabód Tolnám.
9. Csekey István, helv. bit.., Várkony Baranyam.

10. Fuchs Ferenez, ág. bit., Lengyel Tolnám.
11. Fritsi György, rom. kath., Kokasd Tolnám.
12. Gaal Endre, ág. hit., Bábony Somogyin.
13. Henck György, ág. hit., Varsád Tolnám.
14. Holländer József, Móz. vall., Bonyhád Tolnára.
15. Horváth György, rom. kath., Kokasd Tolnám.
16. Illich Vincze, rom. kath., Bonyhád Tolnám.
17. Kálmándy József helv. h., Alsó-Nyék Tolnám.
18. Kiss István, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám.
19. Krausz Lipóth, Móz. vall., Szegzárd Tolnám.
20. Krausz Sándor, Móz. vall., Szegzárd Tolnám.
21. Lemle János, ág. hit. Tékes Baranyam.
22. Maximovic8 Sándor, gör. k., Vémend Baranyam.
23. Moldoványi Ödön, rom. kath. Bonyhád Tolnám.
24. Müller István, ág. hit., Mekenyes Baranyam.
25. Nagy István, rom. kath. Szegzárd Tolnám.

26. Nagy László, rom. kath., Szegzárd Tolnám.
27. Preheuser Károly, ág. hit. Bonyhád Tolnáin.
28. Rein János, ág. hit., Bonyhád Tolnám.
29. Rimanoczy József, rom. kath., Bikái Baranyam,
30. Rothmüller Miksa, Moz. vall. Bonyhád Tolnám.
31. Soos János, ág. hit., Nádasd Baranyam.
32. Schwarz Gyula, Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
33. Schwarz Samu, Móz. vall, Bonyhád Tolnám.
34. Stern Samu, Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
35. Stocker János, rom. kath., Högyész Tolnám.
36. Straicher Lajos, rom. kath., Bonyhád Tolnám.
37. Strausz Hermann, Móz. vall. Bonyhád Tolnám.
38. Taubner József, Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
39. Varga Vilmos, ág. hit. Kiüti, Somogyin.
40. Wagner Gyula, rom. k., Német-Kér Tolnám.
41. Walentin Ottó, ág. hitv., Pécs Baranyam.
42. Wigand János, ág. h., Varsád Tolnám.
43. Zselló Aurél, ág. h., Kis-Körös Pestin.

Priváttanuló:
44. Fuhrmann Béla Móz. vall. Tevel Tolnám.

Időközben kimaradt:
45. Bischof Pétin-, ág. h., Kéty Tolnám.
46. Loos Henrik, helv. h., Hidas Baranyam.
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II-lk
1. Balázs Péter helv. h., Decs Tolnám.
2. Geyer Adolf, ág. h., Dárda-Iván Baranyam.
3. Ihrig Károly, ág. h. Bátaszék Tolnára.
4. Kenessey Dezső, helv. h., Küngös Veszprémin.
5. Kirchner Károly, ág. h., Mucsfa Tolnára.
6. Koch Károly, ág. h., N.-Dorog Tolnám.
7. Mitták Vilmos, ág. h., Tolna Tolnám.
8. Nagy József, rom. k., Szálka Tolnám.
9. Németh Béla, rom. k., P-Szarvas Fehérm.

10. Németh József, ág. h., Tamási Tolnám.

III-ik

osztály.
/

11. Péter Adám, ág. h. Ecsény Somogym.
12. Samsula Rezső, rom. k., Simontornya Tolnám.
13. Schmidt János, ág. h., Vadkert Pestm.
14. Síkos Károly, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám
15. Varga János ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám.
16. Wigand Henrik ág. h., Varsád Tolnám.
17. Willinger Ferencz, rom. k., Bonyhád Tolnám.

Priváttanulók:
18. Kurcz István, ág. h., Györköny Tolnám.
19. Kurcz József ág. h., Györköny Tolnám.

osztály.

1.
2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
10 .

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.

Altstädler Károly, Móz. vall., Kiüti Somogym. 
Arany Péter, helv. h., Uj-Bogárd Veszprémm. 
Benkö János, ág. h., Sár-Szent-Lőrincz Tolnám. 
Czaltik János, ág h., Lajos-Komárora Veszprémm. 
Fördős József, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám. 
Furmán Zzigmond*, ág, h., Bonyhád Tolnám. 
Gaal Endre, helv. h., Pécsvárad Baranyam. 
Gombótz Lajos, ág. h., Báhony Somogym. 
Gyalog István, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám. 
Lemle Kálmán, ág. h., Tormás Tolnám.

IV-ik

11. Müller János, helv. h., Hidas Baranyam.
12. Müller Rudolf, ág. h., Mekenyes Baranyam.
13. Nagy Béla, rom. k., Szegzárd Tolnám.
14. Péter Károly, ág h., Kis-Mányok Tolnám.
15. Posszert Lajos, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám.
16. Samsula Arthur, rom. k., Simontornya Tolnám.
17. Szabó György, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám.
18. Szigethy József, ág. h., Sár-Szent-Lörincz Tolnám.
19. Varga Lajos, ág. h., Kiüti Somogym.
20. Weltmann Adolf, Móz. vall., Hőgyész Tolnám.

osztály.
Csekey Dezső, helv. h., Várkony Baranyam. 
Furmán Károly, ág. h., Bonyhád Tolnám. 
Greiíenstein István, ág. h., Sár-Sz.-Lörincz Tolnám. 
Hoffmann János, ág. h., Paks Tolnám.
Hütter Lajos, ág. h., Paks Tolnám.
Károlyi János, ág. h., N.-Szokoly Tolnám. 
Katzenbach József, ág. h., Szegzárd Tolnám. 
Kramer György, ág. h., Kis-Mányok Tolnám. 
Kurcz Béla, ág. h., Szent-András Tolnám.

10. Madár József, ág. h., Sár-Sz.-Lörincz Tolnám.
11. Pospischil Emil, rom. k., Bonyhád Tolnám.
12. Rosenfeld Henrik, Móz. vall., Bonyhád Tolnám.
13. Sebestyén Ádám, helv. h., Váralja Tolnám.
14. Szikora Vilmos, ág. h., Sz.-M árton Baranyam.
15. Theuerle Henrik ág. h., Alsó-Nána Tolnám.
16. Trapp András, ág. h., Kalaznó Tolnám.
17. Wigand János, ág. h., Varsád Tolnám.

V.
Taneszközök szaporodása.

Az algymnasium könyvtára, mely már eddig több százra menő kötetből állott, a Borbély-Bárány-féle 
hagyaték által ez évben tetemesen gyarapodott. Évenkénti gyarapítására van egy 800 Írtból álló töke, 
melynek kamatjain szakmüvek vásároltatnak.

A természetrajzi gyűjtemény számára négy kitömött madár szereztetett. Az eddig meglevő szá
mosabb fóldabroszaink Európa, Ásia, Afrika, Amerika, Australia Sydow-féle térképeivel, — Magyarország tér
képével s egy planiglobbal gyarapodtak.

A természettani szükségesebb szerek szinte megrendelteitek, de még meg nem érkeztek.
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Ösztöndíjak, jutalmak s adakozások.
A Styrum Limburg-féle ösztöndíjat az alapítványokra felügyelő tolnamegyei választmány kővetkező 

tanulóknak adományozta: Nagy József N. oszt. 60. frt. Nagy István I. oszt. 60. frt. Nagy László I. oszt. 80 
frt. Sebestyén Adám IV. oszt. 80 frt. Samsula Arthur III. oszt. s Pospisil Emil IV. oszt. 100—100 frt. állami ösztön- 
d íj ban részesültek.

Tek. Lehr Albert tanár ur Greifenstein István IV. oszt. tanulónak, ki a legjobb magyar munkát 
készítette, jutalmul Tompa Mihály újabb költeményeit adta. Méltóságos Széchenyi Sándor ur a gymnastikára 
10. irtot adományozott. Tek. Koch János esküdt ur egy csinos csengetyüt volt szives ajándékozni a tanórák 
jelzésére.

VI.

V I I .

T á p i n t é z e t .
A tápintézetben , melybe vallás s minden más különbség nélkül, 40 frt. o. é. évi fizetés mellett, 

az intézetnek bármely növendéke felvétetik, ez évben 48-an élelmeztettek. Kaptak az illetők: ebédre mindennap 
húslevest s ennek húsával főzeléket, kivéve pénteket, midőn vastag leves s rétes képezi az ebédet s este van 
hús, t. i. gulyásos-hus, — vacsorára levest s tésztát vagy más vastag ételt; naponként 32 lat kenyeret.

A beküldött kegy adomány okról számot adni kellemes kötelességemnek tartom-; tek.-Fii 
ur adott 30 frtot; tiszt. Borbély Lajos ur 3 irtot; a hideg-kuti gyülekezet 3 irtot; tok. Grosch György ur
1 frtot; tek. Haffner István ur 1 irtot; tek. Schiebung Gusztáv ur 15 kr. tek. Sehleining Jáuos ur 1 frtot; 
tiszt. Ritter István ur 55 kr. tek. Lajpczig György ur 50 kr. tek. Horváth Mihály ur 20 kr. Schneicker 
Konrád 15 kr. Schneicker Henrik 15 kr. tek. Riegelmann Henrik ur 30 kr. Bernhard Jakab ur 20 ki-. Brenn 
Mihály ur 50 kr. tek. Grosch Henrik ur 30 kr. nagytiszt. Sehleining Károly ur 3 zs. burg. egy nyolezad 
babot, némi lencsét; tiszt. Haffner Lajos 2 zs. burg.; tiszt. Schneider K. lelkész ur 2 zs. burg. 'A m. lisztet, 
1'A iteze zsirt; tek. Pap Áron ur 12 zs. burg. ; tiszt. Szentbe Gábor, tek. Varga József s Gaal János urak 
együtt m. babot; nagytiszt. Borbély József ur 150 fej káposztát, 5 zs. burg.; tek. Becht József ur 'A babot,
2 zs. burg.; tek. Laub hidasi tanító ur 1 zs. burg.; némi zöldséget; Wigand János 2 zs. b. 'A b .; a varsádi 
gyülekezet 2 zs. burg.; 1 in. babot tek. Bekk Józsefné asszonyság 8 iteze zsirt, 2 asztalterítőt; nagytiszt. Schlei- 
ning Károlyné asszonyság 3 nagy asztalterítőt; a majosi gyülekezet 5 zs. burg. */• babot, V« borsót, 12 iteze 
lisztet, 7 tojást, egy kosár zöldséget s hagymát; a kétyi gyülekezet 1 zs. burg.

Vegyék e nemes szivü adakozók az intézetnek őszinte köszönet-nyilvánítását.

— -

T il l .
V i z s g á k .

Az első félévi szigorlatok január 25, 26. s 27-én tartattak meg.
A tanévzáró vizsgák junius 27. s 28. tartattak meg és pedig: 27-én az I. s II. osztály; 28-án a

III. s IV. osztály vizsgáltatott meg.
Jegyzet: A jövő 187'A-iki tanév September 1-én kezdődik.




