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A.

Igazgatói jelentés az 1874|ö-ki tanévről.
E néhány sor értesítünk szűk keretéhez képest röviden tájékozni szándékozik a távolabbi párt

fogókat s nevelési barátokat is altanodánk ez évi beléletéröl.
A tanév mint rendesen September 3-án kezdődött ünnepélyes megnyitással. Tisztelendő Graf .Jó

zsef bizottmányi tag hclyettesíté ez alkalommal a másutt elfoglalt egyházi és világi elnököt. Az első tanár
értekezleten a tanári kai1 egy ifjúsági könyvtár létesítését határozó el, mely Lövenstein urnák 15 frtnyi 
adománya s az ifjak husz-husz krajezárnyi járuléka, továbbá tisztelendő Lágler Sándor 27 kötetre menő 
ajándéka folytán 85 kötetre szaporodott. Örömmel jelenthetem, hogy reményünkön felül használta fel az if
júság c forrást s a IV. osztály még azon felül a „Hasznos mulattató'-M is járatta.

Tekintettel a méterrendszer gyakorlati ismeretére meg lett rendelve a méter-mérték eredetiben 
és rajzban. A rajz tanítása nálunk régi idő óta kötelező tantárgy lévén, az illető tanár óhajtására a „Herins“- 
féle minták is kiegészíttettek.

A bonyhádi takarékpénztár kegyes adományán 50 forinton beszereztetett 1 góresö, egy-egy élenyt és 
könenyt fejlesztő készülék, egy forraszcsö-lámpa s többféle ebem. elem 52 frt s nehány kr erejéig. A tanuló 
ifjúság a tornaszereket egy dobbal egészítette ki, a tanoda költségén pedig még egy nyújtó készült.

Nagy Sándor a magyar budapesti gyorsiró egylet elnöke egy Markovits-fóle tankönyvet küldött 
ajándékba oly kéréssel, hogy adassék elő altanodánkban a Gabelsberg elvén alapuló levelezési gyorsirászat. 
Örömmel engedtünk e felhívásnak s alulírott vezetése alatt 16 tagból álló kör mégis alakult, mely meglehe
tősen sajátította el a levelézsi gyorsirászatot. Örömmel jelenthetem, hogy a tanári kar az ifjúság magaviseleté
vel, szorgalmával általában meg volt elégedve. Ha voltak is kisebb kihágások, ha vannak is, kikre az isko
laporon kívül kevés ragadt, mégis constatálhatom, hogy a nagyobb rész kisebb nagyobb mértékben megfelelt 
kötelességének. Itt különösen kiemelem, bogy oly ifjak, kik a magyarnyelvet nem beszélték is, egy év le
folyása alatt szintúgy értik, mintha tiszta magyarnyelvű volna a város. Betegségek nagymérvben nem for
dultak elő. A halál azonban elragadott tölünk egy kedves növendéket, Kovács Imre II. osztálybeli tanulót. 
Több bizottsági tagnak időnküzti megjelenése s a nevelés körüli érdekeltsége csak buzdítólag hatott ránk. 
Az első félévi vizsga január 24—25-én tartatott meg nagyt. Schiebung Károly esperes ur, tek. Láng Fri
gyes, tek. Fördös Vilmos, tiszt. Bergmann Lajos, tiszt. Graf József, t. Becht József bizottmányi tagok s 
számos helybeli és vidéki nevelésbarát jelenlétében.

A második félévi tanítás február elsejével kezdődött s a húsvéti szünidők és a május 19-én tar
tott majális kivételével junius hava 23-ig tartott.

Ezzel bezárom rövid jelentésemet azon óhajtással: adja az ég, hogy e Bonyhádra átültetett plánta 
régi barátjai s újabb jóakarói egyesült működésével virágozzék. Ne feledjék el eddigi régi pártolói, hogy ez 
intézet különösen a tanítói pályára készülő ifjakat tekintve egyházmegyénk s kerületünkre nézve nélkülöz
hetetlen; gondolják meg másrészt azok, kiknek szemeiben minden felekezeti szálka, hogy itt csak huma- 
nistikus irány ápoltatik s ez csak annyiban „lutheránus iskola," mennyiben az ág. hitvallásnak filléreiből 
tartatik fönn.
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B.
Tanári személyzet.

T a n á r  nőve Tantárgyai az egyes osztályokban
Hetenkénti 

óráinak 
s z á m  a

J e g y z ő t .  M

> ln r h n i i s / .e r  Imre
I

Latinnyelvt. I. II. III. IV. oszt. 
Vallástan IV. oszt. Földrajz II. oszt.

1

23
Igazgató, könyvtárnok, 
tápintézeti gondnok s a j 

II. osztály főnöke.

S eh ere r Komád
Szám és mértan I. II. III. IV. oszt. 
Természettudomány III. IV. oszt. 
Rajz s szépírás I. II. III. IV. oszt.

24
A IV. osztály főnöke a 
physica-cbemia és ásvány- i 

gyűjtemény őre.

A III. osztály főnöke.W icsner Boldizsár
Németnyelv I. II. III. IV. oszt. 
Történelem, földrajz III. IV. oszt. 
Természetraj III. IV. oszt.

22

Arndt János
Vallástan I. II. III. oszt. 
Magyarnyelvt. I. II. III. IV. oszt. 
Földrajz I. oszt. Történet. II. oszt.

24
Az I. osztály főnöke s 
tanárértekezlcti jegyző.

M artin György
,

knek és tornászat I. II. Ili. IV. oszt. j 

_____________________________________

4 ev. néptanító.

J e g y z e t :  A rém. kath. növendékek tiszt. Bmcze István plébánostól nyertek vallásiam oktatást, a Mó
zes vallásnak pedig Breyer Rudolf izr. elemi tanítótól.

c.
Kötelezett tantárgyak.

V a llá s ta n .
/

I- sö oszt. hetenként 2 óra. O-szövetségi történetek. Varga János.
II- ik oszt. hetenkint 2 óra Uj-szövetségi történetek, Palästina földrajza k. k. Varga János.
III- ik oszt. hetenkint 2 óra. Keresztyén egyháztörténet. K. k. Pálfy.
IV- ik orszt. hetenkint 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Ziegenbein-Székács.

JW agyarnyelvtaii.
I-SÖ oszt. hetenkint 3 óra. Alaktan, olvasmányok elemzése, megfelelő írásbeli gyakorlatok, költemények em- 

lékelése. K. k. Torkos és Dlhányi Zs.
Il ik oszt. hetenként 3 óra. Igék és viszonyszók, elemző olvasmányok, Írásbeli gyakorlatok, költemények 

emlékelése. K. k. Torkos és Dlhányi Zs.
III-ik oszt. hetenkint 3 óra. Mondattan, elemző olvasás, Írásbeli gyakorlatok szavaltnányok. K. k. Torkos 

és Baráti).

á
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k. oszt. lietenkint 3 óra. Közéleti iratok fogalmazása, vcsrtan megfelelő Írásbeli gyali 
mányok. K. k. Torkos.

\ Téinctnyclvt;m . \
szt. lietenkint 2 óra. Alaktan; tárgy és tulajdonság nevek ejtegetése, az utóbbiak fokozása, számne

vek, névmások megfelelő fordítsál gyakorlatokkal (1—90.) K. k. Ballagi K. 
oszt. lietenkint 2 óra. Igék és határozók megfelelő fordítási gyakorlatokkal (75—135), költemények 

emlékelése. K. k. Ballagi K. nyelvt. cs olvasókönyv, 
ne oszt. lietenkint 2 óra. Elöljárók és mondattan. Német- és magyar olvasmányok fordítása és mondat

tani elemzése. K. k. Ballagi K. nyelvt. és olvasókönyv. 
lV-ik oszt. hetenként 2 óra. Mondattan. Német- és magyar olvasmányok fordítása és mondattani elemzése, 

költemények emlékülése. K. k. Ballagi K. nyelvt. és olvasókönyv.
liatiim yelvtaii.

I-sö oszt. lietenkint 5 óra. Olvasás, a rendes és rendhagyó főnevek ejtegetése, végzet és jelentés szerinti 
neme, fokozás, számnevek, névmások ejtegetése, praepositiók alkalmazása, igehatározók szárma
zása. Latin-magyar és magyar-latin mondatok fordítása; 20 könnyebb olvasmány fordítva és na
gyobbrészt emlékeivé. K. k. Szénásy.

Il ik oszt. lietenkint 5 óra. A rendes- és rendhagyó igék hajlítása, egyszerű igék törzsei, összetett igék 
származtatása. Latin-magyar és magyar-latin mondatok elemzése. 24 prozábs irt mesének, 7 ró
mai elbeszélésnek, 11 párbeszédnek magyar-latin és latin-magyar fordítása, az argonautákra, a 
trójai háborúra s Ulysscsro vonatkozó hősmesének elemzése. K. k. Szénásy.

I l l ik oszt. lietenkint 5 óra. Mondattan. A mondat kellékei, mondatrészek egyezése, casustan, adjectivu- 
mok — névmások — s praepositiók használata megfelelő gyakorlatokkal. Tirociriiumból 37 me
se, 200 dystichan. Corneliusból: Miltiades, Themistoclcs, Aristides, Tansanias, Ciinon, Alciliades, 
Thrasybulus, Conon, Dión, Iphicrates, Chabrias. K. k. Sicbelis és Cornelius de Vass, Szénásy.

IV-ik. oszt. lietenkint 5 óra. Igeidők, módok, conjunktiók és adverbiumok használata, nyelvtani szabályta
lanságok, alakzatok, szótagok mennyisége, metrica, pénz- és időszámítás megfelelő gyakorlatok
kal. Tirociniumból a III-ik szakaszából 21 elbeszélés, részben emlékeivé. Corneliusból: Datames, 
Eumcnes, Thocion, De regibus, Hannibal M. Pomponius, Atticus élete, részben emlékeivé.

Földrajz és lörlriirlrin .
I-sö oszt. lietenkint 3 óra. Általános földrajz, a földrészek részletes ismertetése. Magyarország K. k. Ba- 

tizfalvy.
II ik oszt. lietenkint 3 óra. Az ókor főbb eseményei a népvándorlásig. K. k. Ladányi. Földrajz 1 óra. Az

országok részletes ismertetése. Batizfalvy.
III il t oszt. lietenkint 4 óra. Közép- és újkor földrajzzal. K. k. Ladányi.
IV-ik oszt. lietenkint 4 óra. Magyarhon földrajza és történelme a jelenkorig. K. k. Horváth és Batizfalvy.

M ennyiségtan.
I- sö oszt. lietenkint 4 óra. Számtan: tizedes rendszer, a négy művelet egész tizedestört, és közönséges tört-

számokkal. Mértan: pontok, vonalok, szögök, háromszögidomok. K. k. Mocnik-Szabóky.
II- ik oszt. lietenkint 4 óra. Számtan : egyszerű viszonyok és arányok , egyszerű hármasszabály, százalék

számítás, olaszgyakorlat, mértékisme. Mértan: négy- és több szögök, az idomok kerítése és te
rület nagysága a Pythagorasi tétel, az idomok átváltoztatása, osztása, hasonlósága. K. k. Moc
nik-Szabóky.

III- ik oszt. lietenkint 3 óra. Számtan: ellentett mennyiségekkel és általános szám ok káli négy művelet. Hat
ványozás, gyökvonás. Csoportulatoktana, Mértan: a körről, bele és köré irt idomok, körűiét, kör- 
törület, körszelct és metszet kiszámítása. Különféle görbe vonalok. K. k. Mocnik-Szabóky.
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vcílunt 3 óra. Sf ám tan: egyszerű viszonyok, arányok s egyszerű liármasszabály ismétlést 
az összetett viszonyok és arányok, összetett hármasszabály, százalék-, határidő-, vegyítés-, 
ságszabály- és kamatos kamatszámítás. Egyenletek. Mértan: köb mértan. K. k. Mocnik-Szalj

Term észettudom ány.
/

T-sö oszt. hetenkint 8 óra. Állattan: emlősök madarak. K. k. Dorner.
íl-ik oszt. hetenkint 8 óra. Állattan: madarak, hüllők, békányok, halak. Növénytan. K. k. Dörner.
IH-ik oszt. hetenkint 3 óra. Ásványtan. Természettanból: általános és különös tulajdonok, a viz, mint1 

fontosabb folyadék. K. k. Dorner és Schubert.
IV-ik oszt. hetenkint 3 óra. Légnemű testek, hang-és hőről, a világosság tüneményei, delejesség és villa

nyosság. K. k. Schubert.

Rajz- és szépírás.
l-ső és Il-ik oszt. hetenkint 2 óra. Egyenes és görbevonalu idomok. Épület és tájrajz, állatok rajzolása. 

Folyó és müirási gyakorlatok.
111-ik és IV-ik oszt. hetenkint 2 óra. Épület és tájrajz, virágok, arczképek rajzolása. Folyó és müirási 

gyakorlatok.

Ének- és dalgyakorlaL
l-ső Il-ik III-ik cs IV-ik oszt. hetenként 2 óra. Egy szólamra 5 világi és néhány egyházi dallam. Három 

vagy négy szólamra ti világi s 1 egyházi dallam.

Tornászat.
l-ső, II., III. és IV-ik oszt. betekint 2 óra.

a) Szabad vagy alapgyakorlatok (láb-, törzs- és kargyakorlatok ugyanezek összekötve.)
b) Szertornázás: ugrás (távol és magas) mászás (rudakon és kötélen); nyújtón, korláton, lábtón, 

(vízszintes, rézsútos és kötélhágcsón); kengyelhintán; fflggönyújtón.
c) Katonai rendgyakorlatok (felállítási és araczvonalmozdulatok, egyes vagy kettős vendoszlop

alakítása.
• l e g y z e t :  A iranezianyelvet. MaJ'l'auszcr Imre adta elő 9 növendéknek.

A gyorsírászati kört, a II. III. és IV-ik osztályból alakultat Marhauszer Imre vezette.
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Jr.\  tanulók névsora.
6-sű osztály .

1. Bradág Sándor ág. hitv. Tordas, Fehérmegye.
2. Braun Miksa, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám.
3. Csokor Theodor, gör. kel. Vémend, Baranyam.
4. Dopp János, rom. kath. Száraz-puszta, Baranya.
5. Fridrich Menyhért, ág. hitv. M.-Boly, Baranya, 
ti. Göth Fen ncz, rom. kath. Bonyhád, Tolnám.
7. Haffner Lajos, ág. hitv. Apáthi, Tolnám.
8. Henkel János, ág. hitv. Majos, Tolnám.
9. llesz Henrik, ág. hitv. Börzsöny, Tolnám.

10. Horváth Ernő, rom. kath. Báttaszék, Tolnám.
11. Hesz János, ág. hitv. Majos, Tolnám.

12. Ihrig Ernő,
13. Ihrig Lajos,

ág
ág.

hitv. Báttaszék, Tolnám, 
hitv. Kaposvár, Somogym.

14. Kaiser Lajos, Moz. vall. Szalatnok, Baranya.
15. Kajtár Sándor, rom. kath. Zomba, Tolnám.
16. Kari József, ág. hitv. Gerényes, Baranyam.
17. Kolipp István, ág. hitv. Cs.-Tőttős Baranyam.
18. Lagler Jenő, ág. hitv. Ilarta, Pestmegye.
19. Laub Sándor, ág. hitv. Hidas, Bárányára.
20. Liebelt Ferencz, rom. kath. Bonyhád, Tolnám.
21. Lustig Nathaniel, Moz. vall. Paks, Tolnám.
22. Maczon József, róm. kath. Decs, Tolnám.

v:

i
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23. Mautner Ignácz, Moz. vall. Kéty Tolnám.
. Mayer Ferencz, rom. kath. Bonyhád, Tolnia, 
i. Molnár Lajos, rom. katli. Szegzárd, Tolnám. 

Nusser János, rom. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Papp István, helv. hit. Bonyhád, Tolnám. 
Perezel György, rom. kath. Bonyhád, Tolnám, 
’éter János, ág. hitv. Börzsöny, Tolnám, 
raudieh .Jenő, rom. kath. Bonyhád, Tolnám.

31. Kein János, ág. hitv. Bonyhád. Tolnám.
32. Rockenstein Ödön, Móz. vall. Szegzárd, Tolnám.

1.
2 .

3.
4.
5.
6 .
7.
8.

9.

1.
2 .

3.
4.
5. 
G.
7.
8.
9.

10.
11 .

12.
13.

1.
2 .

3.
4. 
r>. 

6.
7.
8 .

9.

I l i k
Breyer Felix, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám. 
Dicenty Gyula, róni. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Engelman Frigyes, Moz. vall. Högyész, Tolnám. 
Franke József, róni. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Fuchs Lajos, ág. hitv. Lengyel, Tolnám.
Gold Péter, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám.
Hopp György, ág. hitv. Mekényes. Baranyam. 
Késmárky József, róm. kath. Szegzárd, Tolnám. 
Kováts Imre, helv. hit. Igar, Fehérmegye, f

I l l i k
Albersz Rezső, helv. hit. Szegzárd, Tolnám. 
Babay Béla helv. hitv. Váralja, Tolnám.
Bakó József, helv. hit. B.-Kenés, Veszprémin. 
Becht József, ág. hitv. Bonyhád, Tolnám.
Broch Salamon, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám. 
Dömötör Károly, helv. hit. D.-Sz.-György Tóin. 
Dömötör Lajos, helv. hit. D.-Sz.-György Tolna. 
Herczeg Manó, Móz. vall. Bonyhád, Tolnám. 
Fiedler Gyula, rom. kath. Lengyel Tolnám. 
Fuchs Ferencz, ág. hit. Lengyel Tolnám. 
Jagitza Miklós, rom. kath. Bonyhád Tolnám. 
Kostyák Viktor, rom. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Kreiner Viktor. Móz. vall. Bonyhád, Tolnám.

IV-ik
Biró János, helv. hit. D.-Sz.-György, Tolnám. 
Bonyhádi Béla, róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Boros István, helv. hit. Bonyhád, Tolnám. 
Erhardt József, ág. hit. Bonyhád, Tolnám.
Gallé István, ág. hit. Kis Harta Tolnám.
Gold Samu, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám.
Göth Ödön, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Gutiay Lajos, helv. hit. Szegzárd, Tolnám. 
Guttmann József, Moz. vall. Högyész, Tolnám.

33. Róth Ferencz, ág. hitv. Szcgzái
34. Rück Frigyes, ág. hitv. N.-Mányolt'
35. Schaadt János, ág. hitv. Majos Tolnám.
36. Schmidt Ferencz, rom. kath. Bonyhád. Tolnám.
37. Strausz Ignácz, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám.
38. Szutter Vilmos, ág. hitv. Bikács, Tolnám.
39. Schwarczkopf Alajos, rom. kath. Bonyhád, Tol.
40. Tamaskó Lajos, rom. kath. Szegzárd, Tolnám.
41. Till Ilugó, rom. kath. Bonyhád, Tolnám.
42. Wagner János, ág. hitv. Alsó-Nána, Tolnám.

osztály .
10. Lustig Benő, Moz. vall. Báttaszék, Tolnám.
11. Müller Imre, helv. hit. Hidas, Baranyam.
12 Pirkner József, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
13. Taubert György, ág. hitv. Bonyhád, Tolnám.
14. Wagner János, rom. kath. Lengyel, Tolnám.
15. Varga György róm. kath. Börzsöny, Tolnám. 
1G. Varga Pál, ág. hitv. Tordas, Fehérm.
17. Zavaros Gyula, róm. kath. Paks, Tolnám.

osztá ly
14. Küfaber György, ág. hit. Kölesd, Tolnám.
15. Künsztler Károly, ág. hit. Börzsöny, Tolnám. 
IG. Lehmann János, ág. hitv. R.-Kozár, Baranyam
17. Muttnyanszky Iván, rom. kath. Bonyhád, Tol.
18. Papp Sándor, helv. hit. Bonyhád, Tolnámé.
19. Paunz Samu, Moz. vall. Bonyhád, Tolnámé.
20. Rothmüller Samu, Moz. vall. Bonyhád, Tolnám.
21. Schaadt Gyula, ág. hit. Bonyhád, Tolnám.
22. Scherer Gyula, ág. hit. Bonyhád, Tolnám.
23. Szeib István, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
24. Szeder Gábor, rom. kath. Grábótz Tolnám.
25. Báró Wimmersperg Manó rom. kath. Bonyhád. 

Tolnamegye.

osztá ly .
10. Hónk György, ág. hitv. Varsád Tolnamegye.
11. Kunszt Károly ág. hitv. Bonyhád, Tolnám.
12. Lemlo János, ág hitv. Kéty, Tolnamegye.
13. Rosenstein József, Moz. vall. Temesvár, Temes-

megye, év k. k.
14. Sass István, ág. hitv. Rét Szilas, Fehérmegye.
15. Scherer István, ág. hit. Kölesd, Tolnamegye. 
1G. Sulolc Béla, ág. hit. Város-IIidvég, Somogyin.
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E.

Könyvtárnoki jelentés.
A tavali értesítőben említett tolna-somogy-bivranyai ev. tanítói kar által még 1833-ban alapi 

s xijabb időben tanodánk számára ajándékozott könyvtár egy szekrénnyel együtt már átvétetett. Az adom 
tényleg 205 többnyire szépirodalmi, történelmi, paedagogiai tartalmú kötetből áll. Sajnos, hogy szá 
mii eltűnt s másnak csak egyes részei jutottak ide. Tisztelettel felkérem az illető urakat, kiknél még 
e könyvtárból egy-egy mii, szolgáltassák át.

Azonkívül kaptunk Schaadt János orvos s Aigner könyvkereskedő úrtól néhány kötetnyi köny 
vet. Fogadják szives köszönetiinket.

A könyvtár végleges rendezése után 1518 kötetből áll, ide nem számítom az ifjúsági iratokat.
Vétel utján szaporodott: A „Prot. egyház és iskolai lappal", a „Budapesti szemlével4', a „Tenné 

szettudományi közlönnyel“, az „Országos középtatiodai tanári egylet közlönyével.“

F.
Az algymnasiiim népességének átnézete 187-,-iki tan

évben.
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1. 42 9O 1 41 19 1 15 1 6 33 8 1

11. 17 — 16 4 2 7 — 4 14 3 —

111 25 9A J — 25 7 6 7 — 5 22 3 —

IV. 16 — 1 15 8 QO 2 — 3 14 2 —

Összesen 100 5 3 97 38 12 31 1 18 oo 05 16 1

T á p i n t é z e  t.
A tápintézetben 50 forintnyi befizetés mellett mindenféle hitfelekczetii tanuló élek ezést, ebédet 

és vacsorát nyert, még pedig az első félévben 18, a második félévben 16 tanuló. Tápintézetünket, mely ed
dig csak kegyes adományok utján födözliette a hiányt, az előbbi évek drágasága folytán nagy deficit ter
helő. Hála az égnek, hogy az idei nagymérvű adakozások folytán megszabadultunk tőle.

Kedves kötelességemnek tartom, itt nyilvános számadást adni az intézetünk javára befolyt ado
mányokról :



A dunántúli ág. hit. kerület 200 forintot. Az aiumeum javára rendez 
krt. Csak rendkívüli felülfizetéseknek köszönhettünk ily eredményt. A nevezetesebb fe 
nél levő jegyzék szerint ezek: Báró Prónay Dezső 49 frt 40 krt. Tekintetes Muttnyánsz 
0 krt. Báró Wimmersperg Vincze 4 frt 40 krt. Dr. Sass István 3 frt. Tek. Fuhrmann Kár 
rt. Tek. Perczel Dezső 2 frt 80 krt. Tisztelendő Guggenberger 1 frt 40 krt. Tisztelendő Beneze 
frt. Tek. Fördős Vilmos 5 frt. Tek. Pozner József 2 frt és számos N. N. Azonkívül Huber Etelka 
. A tormási ev. gyülekezet 2 mérő rozsot. A kölesdi ev. gyülekezet 1 zsák kétszerest. Küfaber és Sclie- 

cgy-egy zsák burgonyát. Nt. Sehleining Károly J mérő búzát., 3 zsák burgonyát. Nt. Schleining Lóra 
arab szakasztóruhát. Az izményi gyülekezet 3 zsák burgonyát, 1 mérő rozsot, 14 itcze babot, 1 kosár vö

röshagymát, 32 tojást. Idősb Bergmann Lajos 1 mérő burgonyát. A mekenyesi ev. gyülekezet 7 frt 18 krt, 
lelkésze tiszt. Knar Sámuel 3 frt, tanítója Mühl János 1 frt. A kapos-szekcsöi ev. leánygyülekezet I mérő 
rozsot, 2% nyolczados babot, 1 zsák burgonyát. A kalaznói ev. gyülekezet fi nyolezados babot. A majosi 
ev. gyülekezet 2 zsák burgonyát, zöldséget, babot. Iíenk János 1 nyolczados kukoricza-lisztet. Babay Sán
dor ref. tanító 1 zsák burgonyát. A mucsfai cv. gyülekezet 25 krt, 2 zsák burgonyát, 30 itcze babot, */» 
mérő rozsot, 1G tojást. A kis-mányoki ev. gyülekezet 1 frt 36 krt. (Termesztményi gyűjteményét még nem 
küldte be.) A györkönyi ev. gyülekezet 8 frt 30 krt, 1 zsák burgonyát, 20 itcze babot. A ráozhidasi ev. 
gyülekezet 7 frt 14 krt, 2 mérő rozsot, 3 zsák burgonyát s más aprólékokat. Tek. Muttnyánszky Alajos 1 
mázsa lisztet 3 zsák burgonyát. Tisztelendő Holndonner Rezső 2 nyolczados babot. A némedi ev. gyüleke
zet I frt 50 krt. Tisztelendő Schneider Károly 'A mérő liszt, '/» mérő borsót, 1 frt. A ráczkozári ev. gyü
lekezet 2 zsák babot, 4 zsák burgonyát. Azon kivül ugyan onnan Grosch Henrik jegyző ur 1 frt. Dr. 
Schattel Ede 2 frt. Küld Adám tanító ur 30 krt. Tisztelendő Guggenberger János 2 frt, 4 font túrót és 1 
sonkát. Tekintetes Bekk József 6 itcze zsírt, 5 font disznóhust. Tisztelendő Szutter Károly 2 zsák répát, 
12 font túrót, 4 font lisztet, 23 tojást, 2 font szalonnát. A tófűi ev. leánygyülekezet V, mérő rozst, 4 nyol
czados babot. A bikali ev. gyülekezet 3 zsák burgonyát, 1 mérő babot. A bonyhádi ev. gyülekezet 4 frt 
50 krt, 25 tojást, 3 zsák burgonyát, 1 mérő babot, 1 nyolczados lisztet, 3 nyolczados tengerit V, font sza
lonnát, 1 itcze zsirt. Lelkésze Graf József ur G nyolczados rozsot. A varsádi ev. gyülekezet 2 zsák rozsot, 
2 zsák tengerit, 3 nyolczados répát, 1 zsák burgonyát, 12 itcze babot. Gutrung Iván ur 1 frtot. A kétyi 
ev. gyülekezet 13 nyolczados burgonyát, 2% mérő babot. Tek. Kajtár Ignácz gazdatiszt 2 zsák burgonyát, 
4 itcze zsírt, 13 font túrót, 1 itcze tejfelt. A bonyhádi biró 3 darab elkobzott vajat. Azonkívül köszönetét 
szavazunk tek. Viezner Boldizsár urnák, hogy kertrészletét az intézetnek át engedte. Az iíjuságot meg 
vendégelte tek. Arndt János és tisztelendő Prinner Terézia.

Fogadják a nemes szivü adakozók intézetünk mély köszönetét. Különösen azon egyházi elöljá
rók szívességéért fejezem ki nyíltan is hálámat, kik Írásbeli felszólításomra gyülekezetükben oda működ
tek, hogy a hívek közadakozása folytán tetemes mennyiségű termesztménybeli ajándékot küldhették.

Alapos reményem van, hogy ha gyülekezeteink ezután is ily módon segítenek, intézetünk czéljá- 
hoz képest egyes szegény tanulókat a nagybizottmány olcsóbban is fogja a tápdába fölvenni.

M arhaiisze i*  linn*,
gondnok.

I I .

O s z t  ö n d íj.
A gróf Lymburg 8tyrum-féle alapítványból Késmárky Józsefnek GO frtot engedélyezett a bizottmány. 
Tek. Koch János kir. albiró egy jó magaviseletü s szorgalmas negyedik osztálybeli tanulót te l

jes téli ruhával látott el. Erhardt József IV. osztálybeli tanulónak egy valaki szorgalma elismeréséül 2 
ezüst forintot szánt.



A második félévi vizsgák junius 23—24-ik napján tartatnak meg a szokott rend szerint.
A jövö tanévben a beiratások September hó 1. 2. 3-ik napján történnek meg. A népiskolá 

belépő ifjak, ha elömenetelökröl bizonyítványt nem hoznak, csak vizsga után vétetnek föl.
Az igazgató a koszt, szállást cs cserébe adókról már előre készít jegyzéket s szívesen sz 

felvilágosítással.
^ egjegyeztetik, hogy a pótvizsgák csak September hava első három napjain délelőtt 8—11. óra 

kor tehetők le.
Kelt Konyhádon, június hó 1-én.

Mnrln»isacr Imre,
ez évi igazgató.


