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T.
Jelentés az idei tanév főbb mozzanatairól.

Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra áttérek, kötelésségemnek 
tartom, néhány vidéki lapnak szokásos megjegyzéseire felelni. E 
kifogások részint ahbau pontosainak össze, hogy nincs értekezés, 
részint abban, hogy a tanulók érderasorozata nem tüntettetett ki.

Sajnos lenne, ha egy tanintézetet az „értekezések“ létéről, 
vagy nem létéről ítélne meg a nagy közönség. Igaz ugyan, hogy 
a mai irási mania nemcsak a tankönyvek gombaszerü gyártásá
ban, hanem az Úgynevezett „értekezésekben“ is nagyon mutatko
zik ; de ép azért nem szabad elitélni azon tanári kart, mely úgy 
véli leginkább kötelességét teljesíteni, ha idejét a tanításra s az 
ifjúság otthoni megfigyelésére fordítja, sem pedig azon intézetet 
mely filléreit vastag értekezések kinyomatására nem hajlandó 
oda adni.

Hogy pedig érdemsorozat nincs értesítőnkben, az a protes
táns intézeteknél magától következik, miután az értesítők még a 
vizsgák előtt készülnek el. Erre különben szerény nézetünk szerint nincs 
is szükség, mert a közel vidékiek, a szülők és a hivatalos szemé
lyek úgyis személyesen győződnek meg az ifjúság képességéről 
s a megfelelő osztályzatról, a távollevőkre nézve pedig ez semmi
féle alapos tájékozást nem nyújt.

A tanév három napnyi bciratási s a javító vizsgákra szánt 
időszak után Szcpt. 4 én nyittatott meg nagyt. Schleining Károly 
kiérdemült esperes és több hivatalos személy és vendég jelenlé
tében. A tanítás kedvező egészségi viszonyok közt a karácsonyi 
és húsvéti szünidők kivételével az egész éven át szakadatlanul 
folyt.

Az ifjúság iparkodása, erkölcsi magaviseleté általában meg
felelt várakozásunknak, úgy hogy csak egy-kettőnél nem volt
— töbenyire tehetséghiány, vagy már otthoni elkényeztetés miatt
— törekvésünknek sikere.

Kisebb nagyobb mérvű csintalauságok fordultak ugyan elő, 
de szeretetteljes s mégis szigorú eljárásunk s nemcsak az iskolá
ban való őrködés, hanem a folytonos ellenőrzés következtében a 
legtöbb tanuló nemcsak törvéuyszabta magaviseletét tanúsított, 
hauem sokan, szegényebb sorsú, vagy szellemi segédkezésre szoruló 
társaik iránt igazi keresztyén szeretetot gyakoroltak. A tanodá
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nak tágas udvara s az ifjúság rendelkezésére bocsátott befásitott 
beltelek nagyrészt gyűlhelyül szolgálván a tanulóknak, az ifjúság 
inég játék közt is többnyire közöttünk volt.

A protestáns ifjúság vallás-erkölcsi nevelése végett az inté
zetben vasárnaponként magyarnyelvű isteni tisztelet tartatott s ti
zenöt prbt. ifjú kellő hitoktatás után coníirmáltatott.

Az' év közben többször megjelent hivatalos egyének nagyt. 
Kitter István esp., nagys. Nádosy Kálmán esperességi felügyelő s 
csaknem valamennyi iskolai bizottsági tagok könnyítették mun
kánkat s buzditólag hatottak a gyermekekre.

Az első félévi viszsgák jan. hó 25. 26-ik napjain tartattak 
meg. Ez alkalommal kitűnt, hogy kivéve az első osztályt, mely 
most rostáltatott meg először, alig egy kettőnek osztályzata nem 
üti meg a mértéket s számos ifjú a javulásnak szép jelét mutatta ki.

Az intézet helyiségei ez évben egygyel szaporodtak, a meny
nyiben a tanszergyüjtemény és könyvtár számára elkülönített terem 
adatott át s abban a kor igényeihez képest megfelelő állvány ál
líttatott fel.

Örömmel adok ez alkalommal számot azon adományokról, 
melyek közvetlenül az igazgatóságnál tétettek le s a melyek tano
dánk fejlesztésére jótékonyan hatnak s az idén is az érdeklődés 
kimutatása által kitüntetik, hogy e német vidéken levő iskola 
szükséges.

A főtisztelendő egyházkerület 85 irtot, az egyetemes gyám
intézet 40 frtot ajánlott fel építészeti költségeink törlesztésére. Az 
újonnan épült épületre tek. Fördös Geiza 5 frt, tek. Georgievich 
Pál 2000 téglát, nagys. Kardos Kálmán s tek. Muttnyánszky Alajos 
5 szekér polyvát, tek. Bekk József, Lengyel Zsigmond s a hidasi 
gyülekezetnek több tagja a szükséges homokot szálliták ingyen. 
A Rükk és Mautner-féle czég 8 m.-mázsa meszet ajándékozott.

A helybeli takarékpénztár tanszerekre az idén is 50 frtot 
szavazott meg, ugyan e czélra tek. Halász Geiza még tavai 5 frtot 
ajánlott fel, tek. Wiliinger Márton 5 frtot szabad czélra, tek. Ács 
Antal 10 frtot a tanári nyugdijra

Néhai Borbély Istváu üzletvezető külföldről is megemlékezve 
szülőföldje tanodájáról, 3Ö0 frtot hagyományozott végrendeletileg 
intézetünknek. — Legyen áldott e nemeskeblü hitsorsosunknak 
emléke. Hálás köszönettel emlitem itt föl, hogy tek. Muttnyánszky 
Alajos kir. közjegyző a nevezett hagyomány kiadatására szükségéit 
okmányokat ingyen állitá ki. •
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Az ifjúságnak május 22-dikén tartott örömünnepéjyére főt. 
Pintér József esp. ur egy akó bőit, tisztel. Haflfuer Hermina asz- 
szonyság s Olrokocsy Nagy Lajos 1 frtot küldött. A fenmaradt 6 
frt 41 krnyi felesleg az ösztöndíj-alaphoz lett csatolva.

Mielőtt jelentésemet befejezem, köszönetét mondok a nagy 
közönségnek azon támogatásáért, melyben bárom évi igazgatói 
tisztem alatt tanodánk részesült s kérem támogassa ugyanazon 
buzgalommal utódomat, Arndt János collegánkat is, ki a következő 
bárom évben intézetünknek igazgatója fog lenni.

i
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A rn d t  J á n o s Vallástan I. és 11. oszt. együtt Földrajz I. és 11. oszt. 
Magyarny. I., II., III. es IV. oszt. Történelem II. oszt. 2 1 Az I. osztály főnöke, iskolai pénztár

nok, a földrajzi szertár őre.

M a r h a u s e r  Im re Vallástan III. és IV. oszt. együtt Vegytan IV. oszt. 
Latinnyelv í., II., III. és IV. oszt. 2 3 A II. oszt. főnöke, tapintásét! gondnok, 

könyvtárnok, igazgató.

S e b e s t y é n  Dávid Mennyiségi 1.,II.,III. ésIV. oszt. Rajz és szépírás I., II., 
Természettan III. és IV. oszt. III. és IV. osztály. 2 4 A IV. oszt. főnöke, a physikai és ás

ványt. szertár őre, értekezlet! jegyző.

W i e s n e r  B o ld iz s á r Németny. I., II., III. és IV. oszt. Természetrajz 1 .11. oszt. 
Földrajz és történelem 111. és IV. oszt. 2 2 A III. osztály főnöke, a természetrajzi 

szertár őre.

P u r t  G u s z t á v Ének és torna 1., II., III. és IV. osztály. 6 Ev. néptanító.

Ifj. B e n c z e  I s tv á n Hittan I.. 11., III. és IV. osztály. 4 Rom. katb. plébános és htselemzó.

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

Jegyzet: A görög nem egyesültek a grábotzi zárdafónöktől nyernek oktatást a hittanban.
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III.
Kötelezett tantárgyak.

Vallástan.
I-ső és Il-ik oszt. egylltt hetenként két óra. Uj szövetségi 

bibliai történetek. Bibliai olvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varga 
János „Bibliaisme“ bibliai történetekkel és Palestina földrajzával 
6-ik kiadás 1874.

III ik és IV-ik oszt. együtt bet. 2 óra. A keresztény Vallástau 
Katechismusa. Dr. Ziegenbein után Székács József.

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

datok. Értelmes olvasás és az olvasottak előadása, helyesírás és 
otthoni Írásbeli gyakorlatok. K. k. Simonyi Zsigmondi „Magyar 
nyelvtan.“ Költemények emlékelése. K. k. Komáromy Lajos: „Ma
gyar olvasókönyv.“

II- ik oszt. hetenkint 3 óra. Az alaktan ismétlése és főként 
az igetan. Egyszerű, összevont és összetett mondatok. Olvasmányok 
és ezeknek szó és Írásbeli előadása. Költemények emlékelése.

K. k. Tovkos László: „Magyar-nyelvtan“ 4-ik kiadás. 1872, 
és Komáromy Lajos „Magyar olvasókönyv.“

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

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

II- ik oszt. hetenkint 5 óra. A rendes és rendhagyó igék haj- 
litása, a kötő szócskák, igehatározők, praepositiók ismertetése meg
felelő latin-magyar és magyar-latin mondatok fordítása és elemezése, 
írásbeli gyakorlatok. K, k. mint az első osztályban.
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III ik oszt. hetenkint 5 óra. Byntaxisból: a mondat kellékei, 
casustaD, adjecfivumok, névmások és praepositiók használata meg- 
felelő gyakorlatokkal. K. k. mint az I-ső osztályban. Eliscber Jó
zsef „Latin olvasó könyvéből“ Roma alapításától kezdve a decem- 
virek lemondásáig 51. §. Tirociniumbó!: az első rész egészen és 
38 mese nagyobb részt emlékelve is. K. k. Sichel is Szamosi: „Ti- 
rocinium poetieum“ 2 ik kiadás. 1884. írásbeli feladványul: mon
datok szerkesztése.

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. Cornelius Neposból Mi 1 - 
tiades, Tbemistocles, Aristides, Pausanias, Cinion, Thrasibulus, 
Dión, Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Pbocion, Timoleon, Han
nibál, életrajza fordítva és elemezve, két életrajz emlékelve. K. k. 
mint föntebb. Tirocmiumból: 28 olvasmány fordítva, prózába áttéve 
és részben emlékelve. K. k. mint föntebb. .

Nemet nyelvtan.
I- ső oszt. hetenkint 2 óra. A tárgy- és tulajdonságnevek ej 

tegetése, ez utóbbiak fokozása, számnevek és névmások. Fordítási 
gyakorlatok és ezekkel összekötve az egyszerű mondat részeinek 
és ezek elhelyezésének ismertetése. Otthoni dolgozatok. K. k. Bil- 
lagi 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 em
lékelése. Otthoni dolgozatok. K. k. nyelvtan mint föntebb, olvasó
könyv: Ballagi Károly „Német olvasókönyv“ 5-ik kiadás 1873.

III- ik oszt. hetenkint 2 óra. Az alaktan ismétlésével mondat
tani főszabályok a szóke)yezé3 és szóvonzatra nézve. Német és 
magyar olvasmányok fordítása s alaktani és mondattani elemezése. 
Otthoni dolgozatok. Költemények emlékelése. K. k. mint föntebb. 
A magyar olvasmányok Baráth Ferencz olvasókönyvéből vétettek.

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

Földrajz és történelem.
I-ső oszt. hetenkint 3 óra. A mértani és tepmészettani földrajz 

elemei. A magyar korona tartományai. K. k. Batizfalvy István „A 
földrajz elemei.“ 9-ik kiadás.
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Il ik oszt, ketenkint 4 óra. Europa földrajza. K. k. mint fön
tebb. Történelemből: az ó-kor főbb eseményei a népvándorlásig. 
K. k. Ladányi Gedeon „Világ történet“ 3-ik kiadás. 1873.

Ili ik oszt. ketenkint 4 óra. A közép- és újkor főbb esemé
nyei földrajzi kísérettel. K. k. mint föntebb.

IV-ik oszt. ketenkint 4 óra. Magyarország történelme. K. k. 
Horváth Mihály „A magyarok története“ 9-ik kiadás.

Mennyiségtan.
I ső oszt. kefénként 4 óra. Számtanból: tizedes rendszer, a 

négy mivelet egész és törtszámokkal. K. k. Közönséges számtan 
Mauritz Rezső. Harmadik kiadás. 1879. — Mértanból: pontok, vo
nalok, szögek, a háromszögek üsszeillősége, az egyenlő számú 
háromszögekről szóló tantételek, függélyesek rajzolása, szögek fe
lezése. K. k. Mocnik Szabóky: „Nézlettan.“

II ik oszt. hetenként 4 óra. Számtanból: Az arányosság és a 
hármasszabály egyszerű következtetések alapján, az arányos osztás 
a középszám kikeresése, száztól százra és százból való számítás, 
az egyszeri! kamatszámítás. K. k. Közönséges számtan Mauritz 
Rezső 1877. Mértanból: négy- és többszögek, az idomok területé
nek számítása, a pytbagorasi tétel, a háromszögek és sokszögek 
hasonlósága. K. k. Mocnik nézlettan.

III ik oszt. hetenként 3 óra. Számtanból: I. Felpénz számítás, 
nyereség, veszteség és biztosítási számítások, arány, aránylat, ezek 
alkalmazása: az egyszerű és összetett hármasszabály, az egyszerű 
kamat számítás, lánczszabály, arányos osztás. Elegyitési számolá
sok, arany és ezüstről szóló számítások : u. m. az ötvéuyek ösz- 
szes és pótsúlyának, finomságának meghatározása s az ötvények 
értékének keresése. Mértanból, a körről, a körbe és kör köré irt 
idomok. K. k. Mocnik-Szabóky „Nézlettan“ 7-dik kiadás 1876.

IV-ik oszt. Hetenként 3 óra. Az algebra jelei. A negativ szá
mok. A négy művelet egy- és több tagú egész kifejezésekkel, va
lamint törtekkel. A hányados alakjai. A legnagyobb közös mérték, 
a legkisebb közös többszörös kikeresése közönséges számoknál, va
lamint egy- és több tagú algebrai egész kifejezéseknél. A törtek 
egyszerűsítése. Különböző nevezőjű törtek összevonása. A neveze
tesebb szorzatok alakjai. A haladvány. Az első fokú egyenletek. 
Arányiatok. Kézikönyv. Algebra. Dr. König Gyula.

A köbmértan, a koczka, hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla 
és csonka kúp, a szabályos testek, a gömb és szabálytalan testek 
köbtar'almának kiszámítása. K. k. mint föntebb.
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Természettudomány.
I- ső oszt. hetenként 3 óra. Emlősök, rovarok. K. k. Dorner 

Józseí „Állattan“ I. és III. r. 2-ik kiadás 1874.
II- ik őszi. hetenként 3 óra. Madarak, hüllők, békányok és 

halak. „Álattan“ és „Növénytan.“ K. k. Dorner József 1874.
III- ik oszt. heteként 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 hő
ről, a világosság tüneményei, delejesség és világosság. K. k. mint 
föntebb. Vegytan, kísérlettel, bet. 1 óra. K. k. Dékány Rafael: 
„Elemi Vegytan“ 2-ik kiadás 1872.

Rajz és szépírás.
1-ső és Il ik oszt. együtt hét. 2 óra.
Táblára való rajzolás u tán: a vonalok osztása, az osztási 

pontok egyenesek által való összeköttetése, ezen alapon különféle 
idomok combinátiója. Szabályos három-, négyszögek, a csillag
időm, a kör, a szabályos ötszög, a sokszögek a körben és a 
kör körül, az ideális falevél, különféle falevelek, elypsis, külön
féle csavar vonalok, a joniai csiga-vonal rajzolása és gyakorlatul 
egyszerű diszitmények. Folyó és müirási gyakorlatok.

III ik és IV-ik oszt. bet. 2 óra, Az alsó két osztályban raj
zolt elemek rövid ismétlésével különféle ipari, építészeti s egyéb 
sik díszítések rajzolása, — a távlati rajzolás elemei, az árnyé
kolás, színezés, a színek használati módja és összetétele. Növé
nyek, állatok rajzolása. Az emberi arez, fél és egész emberi alak. 
Folyó és müirási gyakorlatok.

Ének.
I-ső, II. III. és IV. oszt. együtt bet. 2 óra. Egy szólamra 

és négyszólamra több egyházi ének és világi dal.

Tornászat.
I ső, II., III. és IV-ik oszt. két csoportban bet. 4 óra. Sza

badrend- és szergyakorlatok.

Gi/orsirás és zene.
A gyorsírást Markovits rendszere szerint, mint melléktan

tárgyat Sebad Vilmos, IV, oszt. tanuló segítségével Marhauser
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Imre, okleveles gyorsiró két csoportnak adta elő. Kezdők 24-en, 
haladók 11-en voltak. — Örvendetes jelenség, hogy a budapesti 
gyorsiró kör két tanulónkat Dorn Károly és Mertel Lászlót a 
pályadij egyikére méltatta.

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

I V .
A  tanulók névjegyzéke s születésük helye.

I. osztály.

1. Banholczer Gáspár, rom. katb. 
Bonyhád Tulnamegye.

2. Becht Albert, ág. hitv. Bony 
hád Tolnamegye.

3. Becker Kálmán, ág. hitv. So
modor Somogym. ismétlő

4- Breining József, rom. kath. 
Grábocz Tolnám.

5. Engel Gyula, moz. vall. Bony 
hád Tolnám.

6. Fábián Zoltán, bclv. hitva.ll. 
Őszöd Somogym.

7. Feig Henrik, ág. hitv. Bony-1 
hád Tolnám.

8. Garzó György, helv. hitv. Sellye j 
Baranyam.

9. Geyer János, ág. hitv. Iváu- 
Dárda Baranyam. ismétlő.

10. Geyer Henrik, ág. hitv. Alsó- j 
Náua Tolnám.

11. Gebauer Antal, rom. kath.! 
Bonyhád Tolnám.

12. Grisz Adolf, moz. v. Csibrák 
Tolnamegye.

13. Imbof Frigyes , rom. kath. í 
Hidas Baranyam.

14. Keresztes Mihály, rom. kath. 
Foktő Pestm.

15. Kiss János, ág. hitv. S.-Sz.- 
Lőrincz Tolnám, ismétlő.

10. Lőrincz Mihály, ág. hit vall. 
Tab Somogym.

17. Nagy Dezső, helv. hitv. Jád 
Somogymegye.

18. Némethy Samu, ág. hitv. B.- 
Gyarmat Nógrádmegye.

19. Fauns Simon, móz. vall. Sz.- 
László Baranyam.

20. Pintér Ferencz, rom. kath. 
Tót-Keszll Tolnám.

21. Pirkner János, rom. kath. 
Bonyhád Toluarn.

22. Reiner János, rom. katb. So- 
niorja Pozsonymegye.

23. Sebeidéi Gyula, rom. kath. 
Villány Baranyam.

24. Schneider Marczell, rom. kath. 
Bcnyhád Tolnám.

25. Spiszák Károly, ág. hitvall. 
Bonyhád Tolnamegye.

20. Stanó Sándor, ág. hitv. Tab 
Somogym. magántanuló.
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27. Szalay Kornél, lielv. hitv. 
Veszprém Veszprémmegye.

28. Szeiler Mátyás rom.kath. N.- 
Vejke Tolnám.

29. Szenteh István ág. bitv. Bá- 
bony Somogym.

30. Schober József rom. katb. 
Bonybád Tolnám.

31. Strack Béla ág. hitv. Sár- 
Szf.-Miklós Fehérm.

II. 0

1. Barla Szabó Jenő helv. bitv. 
Kutas Somogym.

2. Blum Ferencz rom. katb. Bony- 
kád Tolnám.

3. Dobrovszky János ág. bitv. 
Űzd Tolnám.

4. Dőczy József helv. bitv. Vá- 
ralya Tolnám.

5. Eifert István ág. bitv. Sár Szt.* 
Lőrincz Tolnám.

6. Farkas Ignácz rom. katb. Vá- 
sáros-Dombó Baranyam.

7. Freund Oszkár moz. v. Bátta- 
szék Tolnám.

8. Grosch Aladár ág. bitv. Nagy- 
Hajmás Baranyam.

9. Hipp Imre rom. katb. Marocz 
Baranyam.

10. Jellachich Lajos rom. katb. 
Dárda Baranyam. ismétlő

11. Laky Endre ág. hitv. Kölesd 
Toluam.

12. Lagler Béla ág. bitv. Harta 
Pestm.

13. Lövy Gyula moz. v. Tordincza 
Szlavónia.

32. Türbaner Antal rom. kath. 
Bonybád Tolnám, ismétlő.

33. Wiand Márton ág. bitv. Lajos- 
komárom Veszprémin.

34. Wirszky Árpád rom. kath. 
Pécs Baranyam.

Évközben kimaradt:

35. Hütter Adolf ág. hitv. Bouy- 
bád.

'ztnly.

14. Macher József ág. hitv. Lajos- 
komárom. Veszprémin.

15. Meyer József rom. kath. Kö
lesd Tolnám.

16. Matis Endre ág. bitv. Tés 
Veszprém m.

17. Maurer Mihály rom. kath. 
Tevel Tolnám.

18. Nagy Lajos helv. hitv. Somogy - 
Szobb Somogym.

19. Péter Endre ág. hitv. Kis-Má- 
nyok Tolnám.

20. Pintér György rom. kath. Tót- 
Keszíi Tolnám.

21. Reitberger István rom. katb. 
Bonybád Tolnám.

22. Sántba Gyula ág. bitv. Sand 
Somogym.

23. Szabó János ág. hitv. Lajos- 
Komárom Veszprémin.

24. Szakács Péter ág. hitv. Ta
mási Tolnám.

25. Szutter István ág. hitv. Bikács 
Tolnám.

26. Zaharadnek Ferencz rom. kath, 
Bonyhád Tolnám,
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Évközben kimaradt:
27. Bergmann Ernő ág. liitv. Paks 

Tolnám.

28. Kallupka István főm. katli. 
Bouyhád Tolnám.

III. osztály.

1. Becht Károly ág. hitv. Bonyhád 
Tolnám, ismétli».

2. Dorn Károly ág. hitv. Bonyhád 
Tolnám.

3. Haffuer Geiza ág. liitv. Hidas 
Bárányára.

4. Haffner Károly ág. hitv. Kölesd 
Tolnám.

5. Halász Géza rom. katli. Nagy 
Mányok Tolnám.

6. Hoftrauer Gábor rom. katli. 
Nagy-Vejka Tolnám.

7. Holländer Ármin moz val. Bony
hád Tolnám.

8. Huber László belv. hitv. Puszta 
Földes Tolnám.

9. Kunszt János ág. hitv. Bonyhád 
Tolnám.

10. MertI László rom. katli. Tengőd 
Tolnám.

11. Milics Milós g. n. e. Sz. Endre 
Pe8tm.

IV. 0

1. Ács Béla róm. kath. Mocsolád 
Bárányára, évközben jött.

2. Adler Géza moz. vall. Baja 
Bác8m.

3. AndritsSvetozárg. n. e. Herczeg 
Szőllős Bárányára.

4. Becbt Béla ág. hitv. Bomnya 
Somogym.

12. Mliller György ág. hitv. Kölesd 
Tolnára.

13. Nagy Sándor helv. hitv. Szf.- 
Lőrincz Bárányára.

14. Pichler József rom. katli. Bouy
hád Tolnára.

15. Klick Sándor ág. hitv. Nagy- 
Mányok Tolnám.

1G. Sorok Dezső ág. hitv. Bikács 
Tolnám.

17. Szelecséuyi Ernő ág. hitv. 
Alberti-Irsa Festői.

18. Tegzes Gyula helv. hitv. Paks 
Tolnám.

19. Totis József móz. val. Bonyhád 
Tolnám.

20. Végh Gyula helv. hitv. Szt.- 
lván Fehérm.

21. Wagner József róni. kath. Bony-
hád Tolnára.

22. Wiliinger Márton róm. katli. 
Bonyhád Tolnám.

tetály.

5. Berger Jakab moz. val. Kony
hád Tolnám. II. félév, magántan.

6. Csanádi István helv. hitv. Nagy- 
Csány Bárányára.

7. Eirig György ág. hitv. Kölesd 
Tolnám.

8. Engel Pál moz. val. Bonyhád 
Tolnám.
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9. Gaal István helv. liitv. Belvárd 
Bárányára.

10. Katzenbach Lajos ág. liitv. 
Szegzárd Tolnám.

11. Kertész László rom. katli. Né 
met Dalmánd Tolnára.

12. Kovácsi Gyula helv. hitv. Lá- 
pafő Tolnám.

13. Mautner József moz. val. Hidas 
Bárányára.

14. Müller Frigyes moz. val. Bony- 
hád Tolnám.

15. Betrieb Elemér ág. hitv. Paks 
Tolnám.

16. Pintér István rom. katli. Ér
tény Tolnára.

17. Pintér Sándor helv. hitv.Botyka 
Baranyam.

18. Prehauser László ág. hitv. 
Bikáes Tolnám.

19. Itöder Károly ág. hitv. Bul- 
kesz Bácsin.

20. Scbád Vilmos ág. hitv. Sár- 
Szt.Lőriucz Tolnám.

21. Scherer Gusztáv ág. hitv. Sár 
Szt.-Lörincz Tolnám.

22. Streicher Sándor rom. kath. 
Bonyhád Tolnám.

23. Taub Mór moz. val. Bonyhád 
Tolnám.

24. Wikkert Károly ág. hitv. 
Alsó-Nána Tolnám.
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Ösztöndíjak.
A Rosenstein-féle 25—25 frtnyi ösztöndíjat Bonyhád nagy 

községének képviselő testületé Adler Géza és Sebad Vilmos IV-ik 
osztálybeli tanulóknak ítélte oda.

A uiegyeileg kezelt gróf Lyuiburg-Styrum-féle ösztöndíjból 
Sorok Dezső III ik tanuló 80 irtot kapott.

A Balogh Imre féle ösztöudijt — 100 írtnak kamatját — 
Szabó János és Szakács Péter II ik osztálybeli tanulóknak ítélte 
oda a tanári kar. — Tek. Mutíyánszky Béla ügyvéd ur 10 frtos 
ösztöndíját Dorn Károly, tek. Dr. Scbvetz Antal urnák 5 írtját a 
történelemben való iparkodásért Maurer Mihály és tek. Angyal 
Ferencz urnák 5 írtját egy német anyanyelvű de aránylag a ma
gyar nyelvben legjobb haladást mutató tanuló számára Becbt Albert 
nyerte el a tanári kar ítélete folytán.

A gyorsírói kör következőleg osztja ki 8 frtnyi jutalomdiját : 
Scherer Gusztáv 2 fit. Mertl László, Dorn Károly, Haffner Géza 
Macher József, Grosch Aladár, Andrits Svetozár egy-egy forintot.

V II .
Könyvtár.

Vétel utján a következő szaklapok s könyvek szereztettek be: 
Természettudományi Közlöny, Budapesti Szemle, Nyelvőr, Az or
szágos középtanodai tanáregylet közlönye, Prot. Egyház és iskolai 
Lap, Magyar tanügy, Mérték, súly és pénzisme, Ereky Alfonztól. 
Ezeken kívül több tan- és segéd könyv s az ifjúsági könyvtár szá
mára 40 írton megfelelő művek.

Ajándékozás utján: Főtiszt. Karsay Sándor sup. úrtól: a deb 
reczeni zsinat jegyzőkönyvei, nagyt. Sekleining Károly esp. úrtól: 
a protestáns heti lap és a prot. egyház és iskolai lapok 1881 iki 
évfolyama, tiszt. Érmei Gyulától a „zsinati tudósitó“.

Róth Mórtól: Schakespeare pályája Gregustól, Oroszország 
keleti törekvései Kállaytól, Attila Thiery Amadétól ford. Szabó 
Károly, Martinovics összeesküvése Fraknói Károlytól, A pápa Ja- 
nustól, A magyarok ős elei Lukácsytól, Hampolen János Macau- 
laytól, Kautz társulási intézmények, A bakony Römer Flórától. 
Ej és föld Hunyfalvi Jánostól, Lord eliv Makaulaytól. Ezenkívül

VI.
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több tankönyv a Franklin társulattól, Lampel Róberttól, azEggen- 
berger-féle könyvkereskedésből.

Köszönettel említem itt meg, bogy intézetünknek egyik régi 
pártfogója Berger Jakab c könyveket csaknem ingyen köté be.

V i l i .

Szertárok.
Vétel utján beszereztettek: egy gáztartó s többféle vegytani 

kísértetekre szükséges üvegedény. Tizenhárom kitömött madár, ne
hány physikai szer s mappa. Ellypsis, hyperbola és parabola raj
zolatok. Ajándékozás utján: Dr. Müller Otto egy górcsövet. T. 
Kunszt Károly samorjai tanítótól, intézetünk egykori növendékétől: 
Egy mocsári cziuke, seregély, közmenyét, ürge, gólya fej, függő 
czinke-fészek s karmár-tojás. Tek. Angyal Ferencz 50 darab régi 
ezüst pénzt. Tek. Kirchknoph Theresia, Willínger Márton, Müller 
Lipót, Lusztig Lipót, Grosch Károly és nagyt. Barla József régi 
ezüst pénzdarabokat. Azonkívül több tanulótól 20 darab rézpéuz.

IX .

Tápintézet.
A tápintézetben, mely közvetlenül a fentartó testület által ke

zelték s támogattatik, 50 frtnyi befizetés mellett, hitf'elekezetre való 
tekintet nélkül vétetnek fél s láttatnak el ebéddel, vacsorával és 
megfelelő házikenyérrel a jelentkező tanulók. Reggeliért — 0 3 lit. 
tej és egy zsemlye, — külön 1 frt 60 kr. fizetendő. Az idén 46 tanu
lót élelmeztünk, ezek közt az egyházmegye határozata folytán egy 
ingyenes volt.

Noha mi nagyobb intézetek módjára országos gyűjtést nem 
rendezüuk és egyház megyénk híveit is csak közvetve szoktuk 
gyámolitásra fölszólítani az idén is szép összegű adomány folytán 
nem kellett a tartalék tőkét megtámadni.

Kedves kötelességemnek tekintem a befolyt ajándékokról nyil
vánosan beszámolni.
1879/80 bau a kalazuói gyülekezet 6 uyolcz. babot. í  Tévedésből^ 
1880/l-ről még a hidegkúti gyülekezettől 1 frt. V kimaradt. /

Főtiszt. Andrics Radoszlav 5 frt. Az egyesült tolnamegyei nő- 
egylet 20 frt. Tek. dr. Sass István 5 frt. A dunaf'öldvári gyüle
kezet 1 frt. Tiszt. Kring Miklós gyűjtése Döröcskéről 4 frt, ehhez
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járult Pálinkás Endre 50 kr. Iliid Jakab, Waing János, Reidl 
János és Péter, Csermák Imre, Schmidt József, Jung János, Becker 
Péter, Kramer György, Semelroth Károly 2 0 —20 kr., Szántó Sán
dor 8 kr., Hild József és B. 10 kr., Cseckmann FerencznéöO kr., 
Schöpb Károly 80 kr. és Kriog Miklós 42 kr. Tek Pap Avou 
1 frt és 70 kéve rozsét. A bonyhádi curatorok gyűjtése 6 frt 30 kr., 
ehhez járult Fuhrmann Károly 20 kr., Gehringer János 40 kr., 
Reder János 1 frt, Roth Mihály 50 kr., Straicher Benő 1 frt, Till 
János 10 kr., Ritzel Frigyes 20 kr., Berger Benő 40 kr., Haffner 
Hermiu 50 kr., Priuuer Teréz 1 frt, Marhauser Emma 1 frt. A 
majosi gyülekezet 2 frt, Nagyt. Ritter István gyűjtése 2 frt 15 kr., 
ehhez járult Ritter István 1 frt, Haffner István 1 frt, Grosch György 
15 kr.

Főt. Szutter Károly 1 nyolcz. babot, 2 kosár hagymát, 12 
font túrót, 15 tojást, 3 lit. lisztet, Birkenstok Jakab 1 zsák bur
gonyát, Kiss János 1 zsák burgonyát, Riikk Alajos 2 zsák bur
gonyát, Az ev. gyülekezet Bonyhádon 6 zsák burgonyát, 1 zsák 
babot, 8 liter liszt, 4 kilo húst és 6 tojást, Főt. Bergmann Fri- 
gyesné 1 zsák burg. és 1 nyolcz. babot, Tek. Beck József 50 kilo 
lisztet, 2 zsák burgonyát. Nagyt. Schleining Károly 2 zsák burg, 
Mühl János tanitó ur 1 nyolcz. babot, Sorok Pál jegyző ur 1 zsák 
burgonyát és 1 nyolcz. babot, T. Wisner Julia 1 tál káposztát, 
Willinger Márton a nagyközség bírája 1 kosár túrót és 3 kiló 
vajat, Tek. Paulinyi Ödön 2 nyolcz. babot, Mártin György tanitó 
ur 2 zsák burgonyát és 9 liter babot, Strahner György lelkész ur 
1 nyolcz. babot, Schäfer Mihály tanitó ur 120 tojást, tiszt. Érmei 
Gyula 1 ny. borsót.

X.
Zárszó.

A második félévi vizsga a következő rendben fog meg
tartatni : Junius 20 án délutáni 5 órakor zene- és torna-vizsga 
mindnégy osztályával.

21 és 22-én egy egy félnapon át egy-egy osztályra az elsőn 
kezdve.

A jövő tanév szcpt. hó 1 én veszi kezdetét. Az első három 
nap beiratásokra és a délelőtti órákban pót és javító vizsgálatokra 
fordittatik. Csak azon tanulók bocsátatmak javító vizsgára, a kik 
nem több mint egy tantárgyból kaptak „elégtelen“ fokú osztályza
tot. A két tantárgyból bukóitik okvetlenül osztályismétlésre utasít vák*
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Könyvekről, ilynemű k e re sk e d é s liiáuya miatt, az intézet egyik 
tanára gondoskodik.

Az igazgatóság azokról, kik teljes ellátást, szállást adnak 
vagy pedig gyermekeiket magyar helyre cserébe szándékozzák 
adni, névjegyzéket vezet s levélben is szívesen szolgál felvilá
gosítással.

Mindennemű költségek félévenkint előre fizetendők le. Szállást 
csakis az igazgatóság tudtával és beleegyezésével lehet végérvé
nyesen fogadni s adni.

A jövő iskolai évre vonatkozó kérdezősködő levelek Arndt 
János igazgatóhoz intézendők.

Bouybád, 1882. évi junius hó 19 én.




