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Jelentés az idei tanév főbb mozzanatairól.

Tanodánkban a szokásos 3 napnyi beiratási idő után Szeptember 4-kén nyit
tatott meg ünnepélyesen a tanév Tek. Dr. Láng Frigyes felügyelő, uagyt. Schleining 
Károly kiérdemült esperes s több bizottsági tag és vendég jelenlétében. Miután több 
idő óta azt tapasztaltuk, hogy az algebrának a harmadik osztályban való tanítása 
ránk nézve már csak azért is hátrányos, mivel a máshonnan jött ifjak igy rend
szerint valamit nem végeznének e l; eltértünk az eddigi tantervtől és a negyedik 
osztályba tettük át a betüszámtant. Az előadás is, kedvező egészségi viszonyaink
nál fogva a karácsonyi és húsvéti pár napnyi szünidő kivételével az egész éven 
szakadatlanul folytattatott.

Az év folyamában Nagytiszt. Ritter István esp. úr, az iskolai felügyelő s csak
nem valamennyi iskolai nagybizottsági tag többször szerencséltettek bennünket becses 
megjelenésükkel.

Az első félévi vizsgák Január hó 26—27-dik napjain tartattak meg az előbb 
említett urak s számos vendég jelenlétében. — Uj esperes urunk, kinek az idén volt 
először alkalma működésűnkről közvetlen tudomást szerezni, élénk tetszés nyilvá
nításával jutalmazá törekvésünket és az ifjúság szorgalmát.

Tanulóink, — kiknek száma az általános elszegényedés folytán, melynél fogva 
számos kitűnő tehetség kenyérkereseti pályára kényszerült lépni, valamivel csök
kent, — iparkodás és magaviseletre nézve megfeleltek várakozásunknak.

Habár nem mondhatjuk ez év végén sem, hogy: ime itt vannak uram mind
azok, kiket reánk bíztál, közülök csak egy is el nem veszett; hiszen nehánynak az 
év folyamában kellett tehetség hiány miatt a távozást tanácsolnunk, és többen most 
sem üték meg a mértéket; habár év közben kissebb nagyobb könynyelmüség szülte 
botlást meg kellett fenyitenünk; még is áll az a mit fentebb kimondottam s miután 
szeretetteljesen de gondos apai szigorral szoktunk eljárni, s nemcsak az iskolában, 
hanem az ifjúság lakásán is megjelenni, még olyanok is, kikről már-már lemon
dani kezdénk, a javulásnak szép példáját tanusiták.

A vidék s különösen iskolánk egészséges fekvése, a tág udvar s a mellette 
fekvő nagy, beültetett kert csak jótékonyan hatott az ifjúság egészségi állapotára; 
úgy hogy csak egy negyedik osztálybeli tanulónk nem vehetett huzamos ,időn á t 
részt a tanításban.

Hogy a fentartó esperesség is minden kitelhető módon iparkodik eme isko
láját emelni, kitűnik abból, hogy a tavali gyönki gyűlésen a tanároknak fizetését 
800 írtról 1000 írtra emelte fel.

I.
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Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idén is azt jelenthetem, miszerint 
közel és távolról testületek s egyesek által meleg pártfogásban részesültünk. Kunszt 
Károly tanító úr 3. Tek. Ihrig Vilmos úr pedig 4 kitömött madarat ajándékozott, 
Tek. Simonsits Béla szolgabiró úr egy gyönyörű tengeri rákott vásárlott meg inté
zetünk számára. Ugyanezen becses pártfogónk közbenjárására teljesedett be azon 
régi óhajunk, hogy gyűjtemény, szer- és könyvtárunk számára mely eddig a tanári 
kar hivatalos helyiségében s egyes osztályokban volt elhelyezve, az csperesség meg- 
terheltetése nélkül a kornak megfelelő helyiséget építhetünk. Bonyhád, Apáthi, Alsó- 
Nána, Kis-Mányok, Váralya, Győré, Izmény, Majos s Mucsfa ev. hitközségek 100 
köbméter követ ajánlottak fel e czélra, ngs. Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr pedig 
100 irtot. — Legyen szabad e helyen tanodánk pártfogóit eme törekvésünk gyá- 
molitására fölkérni.

A helybeli takarékpénztár, mint minden évben úgy az idén is gyámolított ben
nünket, 50 frtot küldvén tanszerek beszerzésére. Az egyh. kerület 100 frtot adományozott.

A magyar tudományos akadémia méltányolván ez idegen ajkú lakosság közt 
nemzeti törekvésünket, régi kiadványaiból az utóbb elősorolandókat adományozta, 
jövőre pedig az 1-ső osztály kiadványait ajánlotta fel.

Tek. Willinger Márton, Rükk alajos, Berger Jakab értékes régi pénzdarabok
kal gyarapiták numismatikai gyűjteményünket. A kerületi gyámintézet építészeti 
adósságunk törlesztésére 30 frtot kegyeskedett utalványozni.

A tanári nyugdíjintézetre mely 3 év óta csaknem 1000 írtra rugó összeggel 
bir, ez idén is szép adomány folyt be: A főtisztelendő egyházkerület 50 frtot, az 
esp. gyámintézet 7 frt., Tek. Magdich György 4 frt., Tdő Szutter Károly 1 frt, 
Tek. Busbach István 9 frt., Tek. ifj, Straicker Benő 2 frt., Dr. Láng Frigyes felü
gyelő úr 10 frt., Tdő Wallandt Károly 30 kit., P. I. 5 frt., M. Z. 10 frt., Ntiszt. 
Schleining Károly 2 frt.

Örömmel tudatom továbbá, hogy a Dr. Rosenstein József-féle 1000 frtnyi 
ösztöndíj folyóvá tétetett s már az idén élvezte is kamatját két ifjú. E helyen hálás 
köszönetemet fejezem ki Tek. Stefanovits úrnak szives közbenjárásáért.

Az ifjúság ez évben is egy majálisi kirándulást tervezett, melyen számos ven
déget üdözöltünk, s melynek 8 frtnyi feleslegét a már meglevő ösztöndíj alapra ajánlá 
föl. Ugyan-e czélra adományozta selyemtenyésztéssel foglalkozók száma a befolyt 
2 frt. 30 krnyi összeget.

Végre még felemlitendőnek tartom a negyedik osztálynak azon szép ajánlatát 
hogy vegyészeti kísérletekre, 20 frtot gyűjtött össze önként.

Úgy hiszem föl sem kell említenünk, hogy mi e nemes adományozók pártfo
gásában, kiknek szivünk mélyéből mély köszönetét mondunk, csak buzdítást látunk, 
hogy szerény körünkben minden erőnket a nemzeti cultura fejlesztésére fordítsuk.
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III.
T a n á r i  s z e m é l y z e t .

Tanár neve Tantárgyai az egyes 
osztályokban

He
ti 

ór
ái

na
k 

sz
ám

a

Jegyzet

A r n d t  J á n o s

Vallástan I. és 11. oszt együtt 
Magyarnyelv I., II. III és IV. oszt. 
Földrajz I. és 11. oszt. 
Történelem II. oszt.

21 A IV. osztály főnöke, iskolai pénz
tárnok, a földrajzi szertár őre.

M a r h a u s e r  I m r e
Vallástan III. és IV. oszt. együtt 
Latinnyelv I., II., III. és IV. oszt. 
Vegytan IV. oszt.

23
Az I. oszt. főnöke, tápintézeti 

gondnok, könyvtárnok, igaz
gató.

S e b e s t y é n  D á v id

Mennyiségtan I., II., III. és IV. oszt. 
Természettan III. és IV. oszt. 
Rajz, és szépírás I., II., III. és IV. 

osztály.

24
A III. oszt. főnöke, a physikai és 

ásványtani szertár őre, értekez- 
leti jegyző.

W i e s n e r  B o l d i z s á r
Németnyelv I., II., III. és IV. oszt. 
Földrajz és történelem. 
Természetrajz I. II. oszt.

22 A II. osztály főnöke, a termé
szetrajzi szertár őre.

F u r t  G u s z t á v
Ének és torna I., II., III. IV. 

osztály.
6 Ev. néptanító.

Ifj. B e n c z e  I s t v á n Hittan I., II., III., IV. oszt. 4 Romai kath. plébános és hite
lemző.

B r e y e r  R u d o l f Vallástan I., 11., III., IV. oszt. 4 Isr. elemi fötanitó és hitelemző.

Jegyzet: A görög nem egyesültek a grábotzi zárdafönöktől nyernek oktatást a hittanban.
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111.

Kötelezett tantárgyak.

Vallástan.
I-ső és Il-ik oszt.együtt hetenként két óra Ó szövetségi bibliai történetek. Bibliai 

olvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varga János „Bibliaiamé" biblia történetekkel és 
Palestina földrajzával 6 ik kiadás 1874.

Ili ik és IV ik oszt. együtt bet. 2 óra. A keresztény anyaszentegyház rövid 
története: Pálfy József.

Magyar nyelvtan.
I-ső oszt. betenkint 3 óra. Alaktan, egyszerű és bővített mondatok. Értelmes 

olvasás és az olvasottak előadása, helyesírás és otthoni Írásbeli gyakorlatok. K. k. 
Simonyi Zsigmond: „Magyar uyelvtau.“ Költemények emlékelése. K. k. Komáromy 
Lajos: „Magyar olvasókönyv “

II ik oszt. betenkint 3 óra. Az alaktan ismétlése és főként az igetan. Egy
szerű, összevont, mondatok. Olvasmányok, és ezeknek szó és Írásbeli előadása. Köl
temények emlékelése.

K. k. Torkos László: „Magyar-nyelvtan“ 4 ik kiadás. 1872, és Dlbányi Zsig
mond: „Magyar olvasókönyv.“

III- ik oszt. hetenkint 3 óra. Az alaktan ismétlésével mondattan. K. k. mint 
föntebb. Elemező olvasás Írásbeli gyakorlatok, szavalás. K. k. Baráth Ferencz 
„Magyar olvasókönyv“ I. r. 1873.

IV- ik oszt. betenkint 3 óra. Közéleti fogalmazványok K. k. Baráth Ferencz 
„Magyar tan- és olvasókönyv“ II r. 1872. Arany János „Toldi.“ Verstan, otthoni 
dolgozatok, szavalás.

Latin nyelvtan.
I-ső oszt. hetenkint 5 óra. A tárgynevek ejtegetése, végzet és jelentés sze

rinti neme, tulajdonságnevek ejtegetése és fokozása, számnevek, névmások ejtegetve, 
a rendes igék ismertetése. írásbeli gyakorlatok; megfelelő latin magyar és magyar
latin fordítási gyakorlatok. K. k. Schulz Kiss „Latin-nyelvtan“ 4-dik kiadás 1875. 
és „Latin-gyakorlókönyv“ 4-ik kiadás. 1875.

II ik oszt. hetenkint 5 óra. A rend és rendhagyó igék hajlitása, a kötő szócs
kák, igehatározók, praepositiók ismertetése megfelelő latin-magyar és magyar-latin 
mondatok fordítása és elemezése. írásbeli gyakorlatok. K. k. mint az első osztályban.

III-ik oszt. hetenkint 5 óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, casustan, adjec- 
tivumok, névmások és praepositiok használata, megfelelő gyakorlatokkal. K. k. 
mint az I-ső osztályban. Urbis Romáé viri illustresből 42 olvasmány fordítva, ele
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mezve, Lliomond — Holzertól — Iványi István. Tiriciniumból: az első rész egészen és 
38 mese nagyobb részt emlékelve is. K. k. Siebelis-Szamosi: .Tirocinium poeticum“ 
2-ik kiadás. 1874. írásbeli feladványul: mondatok szerkesztése és könnyebb elbe
szélések latinra fordítása.

IV ik oszt. hetenkint 5 óra. Az igeidők, módok, conjunctiók és adverbiumok 
használata, nyelvtani szabálytalanságok, prosodia, metrica, pénz- és időszámítás, 
megfelelő gyakorlatokkal. írásbeli otthoni dolgozatok. K. k. mint föntebb. Corne
lius Neposból Iphicrates, Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, 
Eumenes, Phocion, Timoleon, De regibus, Ilamilcar, Hannibal, életrajza fordítva és 
elemezve, két életrajz emlékelve. K. k. mint föntebb. Tirociniumból: 28 olvasmány 
fordítva, prózába áttéve és részben emlékelve. K. k. mint föntebb.

Német nyelvtan.
I-ső oszt. hetenkint 2 óra. A tárgy- és tulajdonságnevek ejtegetése, ez utób

biak fokozása, számnevek és névmások. Fordítási gyakorlatok, és ezekkel össze
kötve az egyszerű mondat részének és ezek elhelyezésének ismertetése. Otthoni 
dolgozatok. K. k. Ballagi Károly .Német nyelvtan“ 10-ik kiadás. 1877.

II- ik oszt. hetenkint 2 óra. Az igék és határozók. Fordítási gyakorlatok, és 
ezekkel összekötve az összetett mondat, a fő- és mellékmondatok szóhelyezése. 
Kisebb költemények fordítása és emlékelése. Otthoni dolgozatok. K. k. nyelvtan 
mint föntebb, olvasókönyv: Ballagi Károly „Német, olvasókönyv“ 5-ik kiadás. 1873.

III- ik oszt. hetenkint 2 óra. Az alaktan ismétlésével mondattani főszabályok 
a szóhelyezés és szóvonzatra nézve. Német és magyar olvasmányok fordítása 8 
alaktani és mondattani elemezése. Otthoni dolgozatok. Költemények emlékelése. K. 
k. mint föntebb. A magyar olvasmányok Baráth Ferencz olvasókönyvéből vétettek.

IV- ik oszt. hetenkint 2 óra. A mondattan befejezése. Német és magyar ol
vasmányok fordítása és főként mondattani elemezése. Költemények emlékelése. K. 
k. mint föntebb.

Földrajz es történelem.
I-  ső oszt. hetenkint 3 óra. A mértani és természettani földrajz elemei. A 

magyar korona tartományai. K. k. Batizfalvy István „A földrajzelemei“. 9-ik kiadás.
II- ik oszt. hetenkint 4 óra. Földrajzból az öt földrész földrajza. K. k. mint 

föntebb. Történelemből: az ó kor főbb eseményei a népvándorlásig. K. k. Ladá
nyi Gedeon „Világ történet“ 3-ik kiadás. 1873.

III- ik oszt. hetenkint 4 óra. A közép és újkor főbb eseményei földrajzi kí
sérettel. K. k. mint föntebb.

IV- ik oszt. hetenkint 4 óra. Magyarország történelme. K. k. Horváth Mihály 
„A magyarok története“ 9-ik kiadás.
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Mennyiségtan.
I- ső oszt. hetenként 4 óra. Számtaniból: tizedes rendszer, a négy mivelet 

egész, tizedes, tört és közönséges törtszámokkal. K. k. Közönséges számtan Mau- 
ritz Rezső. Harmadik kiadás. 1879. — Mértanból: pontok, vonalok, szögek, három
szögek, a háromszögek összeillősége, az egyenlő számú háromszögekről szóló taD- 
tételek, függélyesek rajzolása, szögek felezése. K. k. Mocnik-Szabóky: „Nézlettan“.

II- ik oszt. hetenként 4 óra. Számtanból: Rövidített műveletek a végetlen ti
zedes törtekkel, az arányosság és a hármasszabály egyszerit következtetések alap
ján, az arányos osztás a középszám kikeresése, száztól, százra és százból való 
számitás, az egyszerű kamatszámítás. K. k. Közönséges számtan Mauritz Rezső 1877. 
Mértanból: négy- és többszögek, az idomok területének számítása, a pythagorasi 
tétel, a háromszögek és sokszögek hasonlósága. K. k. Mocnik nézlettan.

I l l  ik oszt. hetenként 3 óra. Számtanból: I. Felpénz számitás, nyereség, vesz
teség és biztosítási számítások, arány, aránylat, ezek alkalmazása : az egyszerű és 
összetett hármasszabály, az egyszerű kamat számitás, lánczszabály, arányos osztás. 
Elegyitési számolások, arany és ezüstről szóló számítások: u. m. az ötvények összes 
pótsúlyának, finomságának meghatározása, s az ötvények értékének keresése. Mér
tanból : a körről, a körbe és kör köré irt idomok, kerület, köríerület, körszelet és 
körmetszet kiszámítása.. Különféle görbe vonalú idomok. K. k. Mocnik-Szabóky 
„Nézlettan“ 7-ik kiadás 1876.

IV-ik oszt. hetenként 3 óra. Számtanból: egyszerű viszonyok, arányok is 
hármasszabály ismétlésével az összetett százalék-, határidő-, vegyítés-, társaság-, 
szabály- és kamatos kamatszámítás, egyenletek :

A köbmértan, a koczka, hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla és csonka kúp, 
a szabályos testek a gömb és szabálytalan testek köbtartaimának kiszámítása. K .
k. mint föntebb.

Természettudomány.
I- ső oszt. hetenként 3 óra. Emlősök, rovarok. K. k. Dorner József „.állattan“

l. és III. r. 2-ik kiadás 1874.
II- ik oszt. hetenként 3 óra. Madarak, hüllők, békányok és halak. K. k 

Dorner József „Növénytan“ . Il-ik kiadás. 1874. .állattan K. k. Dorner József 
Il-ik kiadása 1874.

III ik oszt. hetenként 3 óra. .ásványtan. Szabó József. — „Természettanból 
a testek általános tulajdonságairól, részecserők hatásairól, a hő hatása, a térfogat 
és halmozat megváltoztatása, a melegedés és hőhatás. K. k. Természettan Greguss 
Gyula.

IV-ik oszt. hetenként 3 óra. Légnemű testek, a hang és hőről, a viliágosság
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tüneményei, delejesség és világosság. K. k. mint föntebb. Vegytan, kísérletekkel, 
hét. 1 óra. K. k. Dékány Rafael: „Elemi vegytan“ 2-ik kiadás 1872.

Rajz és szépírás.
I-ső és Il-ik oszt. együtt hét. 2 óra.
Táblára való rajzolás után: a vonalok osztása, az osztási pontok egyenesek 

által való összeköttetése, ezen alapon különféle idomok combinátiója. Szabályos 
három-, négyszögek, a csillagidőm, a kör, a szabályos ötszög, a sokszögek a kör
ben és a kör körül, az ideális falevél, különféle falevelek, elypsis, különféle csavar 
Vonalok, a joniai csiga-vonal rajzolása és gyakorlatul egyszerű díszítmények. Folyó 
és müirási gyakorlatok.

Ill-ik és IV-ik oszt. hét. 2 óra. Az alsó két osztályban rajzolt elemek rövid 
ismétlésével különféle ipari építészeti s egyébb sik díszítések rajzolása,—■ a távlati raj
zolás elemei, az árnyékolás, színezés, a színek használati módja és összetétele. Növé
nyek, állatok rajzolása. Az emberi arez, fél és egész emberi alak. Folyó és műirási 
gyakorlatok.

Ének.
I-ső, Il-ik, IH-ik és IV ik oszt. együtt bet. 2 óra. Egy szólamra és négy szólamra 

több egyházi ének és világi dal.
Tornászat.

I-ső, I l  ik, Ill ik és Vl-ik oszt. két csoportban hetenként 4 óra. Szabadrend- és 
szergyakorlatok.

Gyorsírás es zene.
A gyorsírást Markovits rendszere szerint mint, melléktantárgyat Ihrig Pál IV-ik 

oszt. tanuló segítségével Marhauser Imre okleveles gyorsíró két csoportuak adta elő 
Kezdők 14, haladók 10 voltak.

A zenében az intézet helyiségén kívül több ifjú lett oktatva a helybeli szakértő 
Becht Konrád, Martin György és Müller János uraknál.

IV.
A  tanulók névjegyzéke s azok születésének helye.

1. osztály.
1. Bergmann Ernő ág. liitv. Paks Tolnám.
2. Blumrn Ferencz rom. kath. Bonyhád Tol

namegye

3. Dinnyés Jenő helv. hitv. Siklós Baranya-
megye

4. Dobrovszky János ág. hitv. Űzd Tolnám.
2
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5. Döczy József belv. hitv. Váralya Tolnám.
6. Eifert István ág. hitv. Sár-Szt.-Lőrincz

Tolnamegye
7. Freund Oszkár moz. vall. Eáttaszék

Tolnamegye
8. Grosch Aladár ág. hitv. Nagy-Hagymás

Baranyamegye
9. Hipp Imre rom. kath. Marócz Baranyam.

10. Kallupka István r. k. Bonyhád Tolnám.
11. Kiss János ág. hitv. Sár-Szent Lőrincz

hallgató Tolnám.
12. Kunszt Sándor á. h. Bonyhád Baranyam.
13. Laky Endre ág. hitv. Kölesd Tolnám.
14. Limpacher Károly ág. hitv. Pozsony

Pozsony megye
15. Lövy Gyula moz.vall. Tordincza Horv. or

II. 0
1. Bucsky Péter rom. kath. Szili Somogym.
2. Czainer Frigyes rom. k. Tamási Tolnám.
3. Dorn Károly ág. hitv. Bonyhád Tolnám.
4. Haffner Géza ág. hitv. Hidas Baranyam.
5. Haffner Károly ág. hitv. Kölesd Tolnám.
6. Halász Géza rom. k. N.-Mányak Tolnám.
7. Hofbauer Gábor r. k. N.-Yejke Tolnám.
8. Holländer Armin moz. vall. Bonyhád

Tolnamegye
9. Huber László helv. hitv. Puszta-Földes

Tolnám.
10. Kaufeld JáDOS á g .  h itv . Bikái Tolnám.
11. Kunszt János ág. hitv. Bonyhád Tolnám.
12. Mertl László rom. kath. TeDgőd Tolnám.
13. Milics Milos g. n. e. Dárda Baranyam.
14. Müller György ág. hitv. Kölesd Tolnám.
15. Nagy Sándor helv. hitv. Szt.-Lőrincz

Somogym.

16. Macher József ág. hitv. Lajos-Komárom
Fehérmegye

17. Mátis Endre ág. hitv. Tés Győrmegye
18. Maurer Mihály rom. kath. Tevel Tolnám.
19. Nagy Lajos helv. hiv. Somogy-Szobb

Somogymegye
20. Pintér György rom. k. Tót-Keszi Tolnám.
21. Reitberger István rom.k.Bonyád Tolnám.
22. Szabó János ág. hitv. Lajos-Komárom

Fehérmegye
23. Szutter István ág. hitv. Bikács Tolnám.
24. Szakács Péter ág. hitv. Tamási Tolnám.
25. Valter Ádárn rom. kath. Czikó Tolnám.
26. Záhrádnek Ferencz rom. kath. Bonyhád

Tolnamegye
27. Szabady Lőrincz rom. kath. Sásd, év

közben eltávozott. Somogym.

iztály.
16. Pichler József rom.k. Bonyhád Tolnám.
17. Szelecsényi Ernő ág. hitv. Alberti-Irsa

Pest
18. Szeremley Lajos helv. hitv. Piskó Ba

ranyam.
19. Sorok Dezső ág. hitv. Bikács Tolnám.
20. Rűck Sándor ág. hitv. Nagy-Mányak

Tolnám.
21. Tegzes Gyula helv. hitv. Paks Tolnám.
22. Totis József moz. vall. Bonyhád Tolnám.
23. Végh Gyula helv. hitv. Szt.-Iván Ba

ranyam.
24. Wagner József rom. k. Bonyhád Tolnám.
25. Wáig Hugó moz. vall. Báttaszék Tolnám.
26. Valter Antal rom. kath. Czikó Tolnám.
27. Villinger Márton r. k. Bonyhád Tolnám.
28. Miksz Gusztáv rom. kath. Bátocz Hont-

megye. év közben kimaradt.
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III.
1. Ádler Géza moz. vall. Baja Bács-Bodrog
2. Andrlts Svétozár gör. kel. Herczeg-Szölős

Baranyam.
3. Beckcr József ág. liitv. Paks Tolnára.
4. Becht Béla ág. kitv. Bonnya Soniogym.
5. Beckt Károly ág. kitv. Bony kád Tolnára.
6. Berger Jakab moz.vall Bonykád Tolnám.
7. Csanády István kelv. kitv. Nagy-Csány
8. Eiríck György ág. kitv. Kölesd Tolnám.
9. Engel Pál moz. vall. Bonykád Tolnám.

10. Fritsck Sándor ág. kitv. Pécs Bárányára.
11. Fidler Imre rom. k. Nagy-Vejke Tolnám.
12. Gaál István kelv. kitv. Bekárd Bárányára. 
12. Kaczenback Lajos ág. kitv. Szegszárd

Tolnára.
14. Kertész László rom. k. Német-Dalmand 

Tolnám.

osztály.
15. Kmetetz János r. k. Lovas-Berény Györm.
16. Kovácsi Gyula kelv. kitv. Lápafő. So

mogyin.
17. Mautner József moz. vall. Hidas Bar. m.
18. Mtiller Frigyes moz.vall. Bonykád Tol. m.
19. Petriek Elemér ág. kitv. Paks Tolnám.
20. Pintér István rom. katk. Értény Tolnám.
21. Pintér Sándor kelv. kitv. Botyka So

mogyin.
22. Pekauser László ág. kitv. Bikács Tolnám.
23. Rausck János ág. kitv. Bonyhád Tolnám.
24. Röder Károly ág. kitv. Bulkez Pestm.
25. Sckáad Vilmos ág. kitv. Miszla Tolnám.
26. Sekerer Gusz. ág. kitv. Szt.-L3r. Tolnám.
27. Straicker Sándor r. k. Bonykád Tolnám.
28. Taub Mór moz. vall. Bonykáu Tolnám.
29. VikkertKár.ág. kitv. Alsó-Nána Tolnám.

1 V. osztály.
1. Beck Endre ág. kitv. Kis-Harta Pestm.
2. Bergl Mózes moz. vall. Tamási Toluarn.
3. Bruckmann János rom. k. Hant Tolnám.
4. Bucsky Mikály rom. k. Szili Somogym.
5. Busckback 1st. ág. kitv. Némedi Tolnám.
6. Écsy Pál kelv kitv. Hencse Somogym.
7. Fekérváry István r. k, Zomba Tolnám.
8. Frank János ág. kitv. Szárazd Tolnám.
9. Glas Izidor moz. vall. Vaiszló Bárányára.

10. Herger József rom. k. Bonykád Tolnám.
11. Horvátk Ferencz r. k. Kakasd Tolnám.
12. Ihrig Pál ág. kitv. Bakócza Bárányára.
13. IkrigVilmos ág. kitv. Bakócza Baranyam.
14. IkrigVilmos ág. kitv. Bátaszék Tolnám.
15. Kuppi Antal rom. k. Nádasd Baranyam.
16. Kröszl Sándor rom. katk. Bécs

17. Matolcsy József hel. kitv. Alsó Segesd-
Somogym.

18. Novotny Ferencz rom. k. Nagy-Márton
Sopronm.

19. Sckall Kálmán ág. kitv. Váralya Tolnám.
20. Smitz Simon moz. vall. Kéty Tolnám.
21. Stoffler János r. k. Szászvár Baranyam*
22. Sauervein Jakab ág. kitv. R.-Kozár Ba

ranyam.
23. Tegzes József kelv. kitv. D.-Szt.-György

Tolnám.
24. Traiber János rom. k. Bonykád Tolnára.

Évközben kimaradtak.
25. Szabady Károly rom. k. Sásd Somogym. 
26.Strak Józs. ág. kitv. Simontoruya Tolnám
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11 12 13 14 15 16 17

é v e s

I-ső osztály 27 1 — 2 1 26 13 3 9 — 2 15 12 — — 6 13 4 4 — — —

I l ik  „ 28 — — 1 .1 27 10 5 10 1 2 14 12 1 í — 8 8 9 2 1 —

III-ik „ 29 — — 1 — 29 13 4 5 1 6 13 15 1 — — 3 8 12 3 3 — ■

IV ik „ 26 — — — 2 24 9 3 11 — 3 17 9 — — — — • 2 1 0 7 4 3
110 1 — 4 4 106 45 15 35 2 13 59 48 2 í 6 24 2 2 35 1 2 8 3

VI.
Ösztöndijak.

A múlt iskola évben Nagyságos Nádosy Kálmán, Becht Rezső IV-ik osztály
beli tanulónak mint legjobb gyorsírónak 1 aranyat adományozott, az idei évre pádig 
Ihrig Pál IV. osztálybeli tanulónak ugyan ilyen haladásért 2 frt és egy húszast.

A Rokenstein féle 25—25 irtot Berger Jakab és Dorn Károly II. éves tanulónak 
ítélte oda Bonyhád nagy községének képviselő testiilete. A Balogh Imre féle 3—3 
frtnyi ösztöndíjat Szereinley Lajos II. és Szabó János I. oszt. tanuló nyerte el. Te
kintetes Muttnyaszky Béla 10 Irtot szíveskedett fölajánlani, melyet a tanári kar 
Schad Gyula III-ik oszt. tanulónak Ítélt oda.

Tek. Angyal Fereucz úr öt forintját egy oly német ajkú ifjúnak, ki a magyar 
nyelvben aránylag legjobban haladt elő, Maurer Mihály I-ső oszt. tanuló érdemelte meg.

Tek. Dr. Schvetz Antal egy aranyát a magyar történelemben való iparkodá
sáért Herger József IV. oszt. tanulónak adományoztuk.

A gyorsírói kör következőleg osztá ki jutalom diját : Scherer Gusztáv, Müller 
Frigyes, Écsy Pál, Ihrig Vilmos, Mertl László, Tegzes Gyula 1—1 frtot.

A budapesti gyorsírói kör több szorgalmas ifjú számára szakiratokat küldött, 
melyek vizsganapján osztatnak ki.
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VII.

Könyvtár.
Vétel utján a következő müvek szereztettek meg: Természettudományi Köz

löny, Budapesti szemle, Nyelvőr, Országos középtanodai tanáregylet közlönye, 
Prot. egyház és iskolai lap, Magyar tanügy és néhány tankönyv.

Csere utján : caknem valamennyi középtanodából értesítő.
Ajándékozva: Xenophontis opera omnia 1540. Tek. Kirchkuoph Frigyestől. 

A F r a n k l i n  t á r s u l a t t ó l :  Földrajz Scholtz Alberttól, Deutsches Sprach und 
Lesebuch Jónás János, Olvasmányok Szvorényi Józseftől, Elemi Természettan Kont 
Gyulától; -4z ásvány,- kőzet- és földtan alapvonalai Roth Samutól, Kis Livius 
Polgártól, Latin olvasó könyv Elischer Józseftől. Néhai Lágler Sámueltől 17 köt.

L a m p e l  R ó b e r t t ó l :  Gyakorlati német nyelvtan Ney Ferencztől; Deutsches 
Lesebuch Felsmann Józseftől, Magyar nyelvtan Ihász Gábortól, Urbis Romáé viri 
illustres Iványi István, Vezérfonal a Franczia nyelv megtanulására Rákosy Sándortól, 
Szénássy Sándor latin olvasó könyvét Bátizfalvi István : Egyetemes Történelmét, 
Visontay János: Egyetemes és Austria-Magyarország Földiratát. D r : Cherven Fló
rának : Egyetemes Földirati tankönyvét, Landau Alajosnak: A diszitményi rajz 
elemeit; Schröder Károlytól: Vezérfonal. Mértani Szabadkezü rajzolás és Mértani 
Szerkesztéstan. Az ásványország képes természetrajza Pokornyi Lajostól. Számtan, 
Betű-számtan. Mértan Elemei-Mocnik után Dr. Szabóky Adolftól.

A m a g y a r  ki r .  a c a d é m i á t ó l :
Rabbage Károly logaritmusai fordította Nagy Károly. Euklides Elemei XV 

könyv, fordította Brassai Sámuel. Finn Nyelvtan Fábiáu Istvántól, Finn Olvasmá
nyok Hunfalvy Páltól, Kalevala —< a Finnek nemzeti eposa — ford. Barna Ferdi
nand. Nyelvtudományi közlemény Budencz Józseftől. Magyarország Helyrajzi törté
nete Rupp Jakabtól. Nyelvemléktár VI. régi magyar codex. A dunai Trackytcso- 
port Dr. Koch Antaltól. Apáczai Csere János dolgozatai Horváth Cyriltől. Petényi 
János hátra hagyott munkái — Kubinyi Fér. A Magyarországi hitbizományok. A 
hazai és külföldi folyó iratok magyar tudományos repertóriuma. Sagen aus der un
garischen Vorzeit. A magyar Pauthenon előcsarnokai. Elmélkedések, értekezések, 
emlékbeszédek és az első osztály kiadványai.

R á t h  Mó r t ó l :  Williams Roger: a szabad egyház a szabad állambau Hor
váth Mihály. Az ókori irodalom — Erdélyi János — Krónika Magyarország pol
gári és egyházi életéből a XVIII-dik századból — Keresztesi József. Ipolyi Arnold 
kisebb munkái — Lengyelország első felosztása, Labaulaye Eduard, Hazánk és 
népe, Keleti Károly, Dél Afrikai utazások és felfedezések, Szabó Károly kisebb
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történelmi munkái. Faust ford: Doczy Lajos br. Eötvös József beszédei, Párizs 
Amerikában, Laboulaye Eduard, Athen Perikies korában, Vaschington élete, Czuczor 
Gergely. A jegyesek, Milánói történet, Kazinczy Ferencz utazásai, Utyessenich 
Frater György élete, Horváth Mihály Budapesti Szemle 12 füzet.

Nagy tiszteletű Schleining Károly úr az idén is felajánlotta: A protestáns 
egyházi és iskolai lapot és a protertans heti lapot.

T ek: Sebestyén Dávid úr 7 kötet szakkönyvet adományozott. Tek : Angyal 
Ferencz: Egy különféle postajegyekkel telt könyvet.

Berger Jakab könyvkötőtől: Horatlí Flacci omnia opera.
A Franklin társulat és Lampel Róbert legközelebb ismét 17 kötet szakkönyvet.

VIII.
Szertárok.

A növénytan és a rovarok gyűjteménye számos példánnyal szaporittatott. A 
chemiai szertár számára 25 forinton különféle eszközt vásárlottunk. A rajzminták 
Andel Polyichron összes füzeteivel 41 frtnyi értékben gazdagodtak. Azonkivül besze
reztetett : egy szív gypsből, egy szivattyuskut minta, egy emeltyű s több physikai szer s 
nehány mappa.

IX.
Tápintézet.

Az iskola épületében levő s az egyházmegye által támogatott tápintézetben 
50 frtnyi befizetés mellett hitfelekezetre való tekintet nélkül vétetnek fel s láttatnak 
el ebéddel, vacsorával s megfelelő kenyér részlettel a jelentkező tanulók. — Regge
liért, mely zsemléből s 0.3 liter tejből áll, külön 1 frt 60 fizetendő havonként. Az 
idén 35 tanulót élelmeztünk, ezek közt egy ingyenes volt.

Noha leginkább csak egyházmegyénk jótékonyságára van ez intézet utasítva, 
örömmel jelenthetem, hogy az idén a közel s távolról befolyt szép összegű adomány 
alaptőkénket nem reménylet módon nagyobbitá.

Kedves kötelességet teljesítek, a midőn nyilvánosan számolok a gondnoki 
hivatalhoz küldött kegyadományokról.

Nagys. Dőry Dénes m. kir. tanácsos s képviselő 200 frt. A bonynádi casino 
által rendezett bálnak tiszta jövedelme 287 frt 40 kr. Nem mulaszthatom el e 
helyütt Tek. Simonsits Béla szolgabiró s rendező úrnak fáradhatatlan buzgalmáért, 
melyet ily siker követett, mély elismerésünket kifejezni. Ugyanez alkalommal köz
vetlenül hozzám még a következő adomány folyt be: Nagyt. Horváth Sándor 2 
frt., Nagys. Dőry Frigyes 5 frt., Tóth István 2 frt., Tek. Búsbach Péter 10 frt.

Tdő Szutter Károly 1 frt. A duuaföldvári ev. gyülekezet 1 frt., Nagytiszt.
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liittcr István esp. ur gyűjtése Gyönkről 10 frt 25 kr. Ebhez járultak Nagyt. Ritter 
István 40 kr., Tek. Grosch György 40 kr., Tek. Haffner István 5 frt., Tek. Grosch 
József 1 frt, Tek. Pesty Elek 1 frt., Tek. Péter Gusztáv 65 kr. Dr. Grosch Pál 
1 frt, Tek. Grosch József 1 frt., Dr. Serli Sándor Mohácsról 20 frt., A szegzárdi nőegy
let 20 frt., Tdő Kring Miklós úr gyűjtése Szilban 3 frt. 5 kr. — Ebhez járultak : 
Kratnmer György 10 kr. Weil Henrik 20 k., Kari István 20 kr., Taubert ^ídárn 20 
kr., Wenzel János 25 kr., Link Imre 10 kr. Szemmelroth Károly 30 kr., Bucsky 
János 20 kr., Schenk Imre 10 kr. Bekker Jakab IC kr., Taubert Imre 20 kr., Frei 
Bálint 10 kr. Koch Jakab 10 kr. Koller János 5 kr. — Nagyt. Knar Sámuel 3 frt.

Termesztményben : Tdő Lágler Sándor gyűjtése: 26 liter bab, 5 1. lencse, 1 
kilo szaloua. Tdő Szutter Szidónia 1 nyolez. bab, 3 ilcze mák. Nagyt. Schleiniug 

Károly 4 zsák burgonya. Tdő Lágler Lajos 1 zsák burgonyát s fehér répát. Mühl 
János tanitó úr 1 nyolez. bab, 1 kosár hagyma., Tdő Bergmann Lajos 1 zsák 
burgonyát. Főtizst. Bencze István helybeli plébános úr 1 mét. fát. Nagys. Nunko- 
vits Gyula 2 zsák liszt, 1 zsák burgonyát, zöldséget és 7 iteze zsirt. A szent-miklósi 
ev. gyűjt. 1 zsák babot. Tek. Belek Józsefné 1 zsák lisztet, 1 zsák burgonyát, 5 
iteze zsirt. Az alsó-nánai gyülekezet 1 zsák borsót, 4 iteze babot.

Fogadják eme nemes szivü adakozók ismételten legforróbb köszönetemet.

A második félévi vizsga junius hó 23. és 24-ikén tartatik meg.
A jövő tanév szept. hó elején veszi kezdetét. — Az első nap behatásokra 

ús a délelőtti órákban pót- és javító vizsgálatokra fordittatik. Csak azon tanulók 
bocsátatnak javitó vizsgára, a kik nem több mint egy tantárgyból nyertekBelégtelen“ 
fokú osztályzatot. — A két tantárgyból bukottak okvetlenül osztályismétlésre utasitvák.

Minden tanodái járandóság s a tápintézeti illeték fele részben behatáskor 
lefizetendő. — Könyvekről is gondoskodva van.

Az igazgatóság a koszt, szállás és csereadókról már előre jegyzéket készít s 
levélben is szívesen szolgál fölvilágositással.

Szállást különben csak is az igazgatóság tudtával és beleegyezésével lehet vég
érvényesen fogadni s adni.

Bonyhád junius 20 1881.

X.
Zárszó,
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