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1.

Jelen tés az 1882/3-ik i tanévről. r*j ;■ ' • *>'

Az 1882/3-iki tanév a szeptember hó három első napján tartott 
beiratások s egy vásári nap közbejötté után szept. hő 5-én nagyt. 
Schleiniug Károly, kiérd, esperes úr, több iskolai nagy- és kisbizott- 
sági tag és vendég jelenlétében, az igazgató és nagyt. Scbleining 
Károly esperes urak buzdító és serkentő szavaik után a törvények 
fölolvasásával ünnepélyesen megnyittatván, a rendes előadások szept. 
bó 6-án vevélc kezdetüket.

A fentartó egyházmegye nemes áldozatkészségének újból fényes 
jelét adá, midőn számba véve a helyi viszonyokat az általa föntar- 
tott intézetben működő tanárainak anyagi helyzetén javitólag úgy 
törekszik segíteni, hogy számukra alkalmas, megfelelő lakásokat 
építtet. — Ugyanis a múlt esztendőben egy harmadik tanári lakást 
s hivatalos szobát építtetett és a volt hivatalos szobát tanszergyüj- 
teményi és könyvtári helyiségül engedte át.

Algymnasiumunk belső berendezését, felszerelését illetőleg is 
évről évre gyarapszik s a kor igényeinek megtelelően rendezi be ma
gát, szereli föl tantermeit. — Az iskola év elején egy nagy csigán 
járó kettős fekete táblát vett 70 írton, mely a czélnak teljesen 
megfelelőnek bizonyult.

A tanítás általában kedvező egészségi viszonyok közt a szokott 
szünnapok kivételével az egész éven át minden megszakítás nélkül 
folyt. — Fordultak elő ugyan makacsabb betegségi esetek is, a me
lyek tauulőink némelyikét az iskolába járástól hosszabb ideig visz- 
szatartották; de járváuyképen nemcsak a tanuló ifjúság között nem 
lépett föl semmiféle epidémia, hanem Bonyhád városának szerencsés 
helyi fekvésénél fogva a tiszta, egészséges levegő nem engedte be
férkőzni a sokszor másutt kegyetlenül dühöngő, pusztító halálférget.

A tanuló ifjúságnak iparkodására és magaviseletére nézve a 
tanári karnak átal 'mos megelégedését jelezhetem ugyan; — habár 
nem tagadhatom, hogy fordultak elő esetek, a mikor a tanári kar
nak a szigorúbb rendreutasítás és erősebb sarkallás eszközeihez is 
kellett folyamodul, sőt egyik növendékünknek, kinél miután sem 
az atyai intésnek, sem pedig az erősebb dorgálásnak a kívánt ha
tása nem volt, a tanári kar azon tanácsot adta, hogy az intézetet 
hagyja el és próbáljon más pályán szerencsét. —
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Miután intézetünk prot. növendékeinek nagy része a német 
nyelvben való járatlansága miatt a rendes' német isteni tiszteleten 
a kellő lelki épülésben nem részesülhetett volna : — a tanári kar 
az egy nehány év óta szokásos magyar isteni tiszteletet az idén 
is megtartotta, és pedig minden vasárnap reggel összegyűjté maga 
körül az első osztály nagy termében a prot. ifjakat, a hol buzgó 
ének és ima s alkalmas szent írási hely magyarázásával az isteni 
tiszteletet végezte. — Protestáns ifjaink közül tizennégyen T. Wies- 
ner Boldizsár tanártársunk által a rendes confirmatiói oktatásban is 
részesültek s ezek és a többi prot. vallásu növendékeink is ez a l
kalommal a szent úri vacsorát fölvették. — A más vallásu növen
dékeink is vallásukban rendes oktatást nyertek s a szokásos isteni 
tiszteletre is rendesen eljártak. —

Hogy jó erkölcsi nevelésű gyermekek a szép és nemesért meny
nyire tudnak lelkesülni, annak fényes jelét adá intézetünk tanuló 
ifjúsága, a mely bár jobbára szegény szülőknek gyermekei, megér
tetvén velük az igazgató Arany János, halhatatlan koszorús költőnk 
halálával a magyar nemzet irodalmát ért súlyos veszteséget s azon 
erkölcsi kötelességet, a melylyel minden nemzet — s különösen a 
nemzetek ifjúsága — nagyjainak tartozik, — eltekintve attól, bogy 
minden nemzet magát tiszteli meg nagyjaiban, — mondom a job
bára szegény szülők gyermekei összeadván filléreiket, a melyhez a 
tanári kar is az ő hála s tisztelete adójával járulván, — a halha
tatlan költő emlékszobrának fölállításához 34 írttal járult, a melyet 
az igazgató azonnal rendeltetése helyére juttatott. —

A tanuló ifjúság buzdítására és serkentésére jótékonyan hatott 
a hivatalos egyének, különösen nagyt. Bittér István esperes, nagys. 
Xádosy Kálmán egyházmegyei — s tek. Dr. Lang Frigyes iskolai 
felügyelő urak és több iskolai nagy- és kis bizottsági tagnak év
közben való többszöri megjelenésök. — A hivatott egyéneknek érde
keltsége a tanítás iránt az ifjúságban hogy mennyire fokozza a tisz
teletet, a ragaszkodást mind ahhoz, a mi erkölcsnemesitőleg hat 
ifjú fogékony keblükre, arról csak az adhat számot, a ki ezen 
hatás alatt áll, a ki annak figyelmes szemlélője. — Adja az ég, 
hogy az érdeklődés tanuló ifjúságunk, algymnasiumunk iránt még 
szélesebb körben és ctt is verjen erős és kiirthatatlan gyökereket, 
a hol és a kik velünk ugyanazon talajon, azon egy nemes czél felé 
törekszenek.

A tanerőben a második félévben annyiban történt változás, 
hogy t. Purt Gusztáv ének- és tornatanitó úr Nagy-Ághra rendes
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tanítónak elválasztatván, april elseje óta helyette az éneket t. 
Schneider János oki tanító és a tornát Marhauser Imre tanár urak 
tanították.

Intézetünknek anyagi pártfogásáról, illetőleg azon szives ado
mányokról, a melyek közvetlen az igazgatóság kezeibe tétettek le, 
örömmel számolok be, mert ezek szóló bizonyságai annak, menyire 
helyesen cselekedett az esperesség. az intézet föntartó testületé, mi
dőn 1870-ben algymnasiumát Bonyhádra. Tolname^yének ezen né
met vidékére hozta át. itt emelvén a magyar nyelvnek, a magyar 
nemzetiségnek erős várat, a magyar tudománynak, a szabad gon
dolkodásnak itt gyújtván világitó szövétneket. —

A főtisztelendő egyházk. adott a múlt évben Sopronban tar
tott kerületi gyűlésen 100 f to t; mltgos báró Berg Vilmos úr, tolnai 
nagybirtokos 100 fto t; a helybeli takaréktár ez évben is tanszerekre 
100 f to t ; ngos Nádosy Kálmán egyh. felügyelő úr a múlt évi zár
vizsgák alkalmával stipendiumnak 10 ftot. az idei első félévi vizs
gakor 8 ftot; tek. Willinger Márton úr 20 ftot és a régi torna
szerek kijavításához s újak fölállításához a szükséges fát. — A 
tanári nyugdij alaphoz adakoztak: tek. Dr. Láng Frigyes iskolai 
felügyelő úr 10 frtnyi évi járulékát; ngyttü Körmendy Sándor es
peres úr 4 ftot. tek. Straicher Benő úr 2 f to t; tek. Pestby Károly, 
Schneider János és Tóth Ferencz urak 5—5 ftot. — A többi szives 
adományok más helyen lesznek fölsorolva. —

Fogadják ezen nemes szivü adakozók szives adományokért az 
intézet nevében őszinte hálás köszönetünket. —

Az első félévi vizsgák január hó 30- és 31-én tartattak meg 
ntltü Kitter István esperes, nsgos Nádosy Kálmán felügyelő és szá
mos iskola bizottsági tag urak jelenlétében. —

Tanuló ifjúságunk május hó 28-án tartá meg a szokott ma- 
jalási örömünnepét az iskolához tartozó befásitott hátulsó kertjében. — 

Ez alkalommal a helybeli dalárdának intézetünk iránt már 
többször tanúsított s a legközelebb is bebizonyitott önzetlen áldozat- 
készségéről is nem lehet hallgatnom. — Ugyanis a helybeli dalárda 
a takaréktári kertet több esztendőn át bérben bírván, ott egy ron- 
deaut állíttatott föl tánczhelyiségnek; miután a bérlettől az idén 
eliittetett és beruházásait onnan el kellett vinnie: a legközelebb 
tartott közgyűlésén ezen egy nehány száz forintba került rondeauját 
intézetünknek ajándékozó, a mely azt a közel két holdat tevő be- 
fásit.ott hátulsó kertjében áilitá fel. — Fogadja érte őszinte köszö 
nettjüket. —
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T a n á r i  s z e m é l y z e t .

Tanár neve Tantárgyai az egyes osztályokban
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A r n d t  J á n o s Vallástan I. és 11. oszt. együtt. Földrajz I. és 11. oszt. 
Magyarny. I., 11., III. és IV. oszt. Történelem 11. oszt. 2 1

A 11. oszt. főnöke; a földrajzi szertár 
őre, igazgató.

M a r h a u s e r  Im re Vallástan III. és IV. oszt. együtt. Vegytan IV. oszt. 
Latinny. L, II., III. és IV. oszt. 11-ik felévben Torna. 23 A III. oszt. főnöke, tápintézeti gond

nok, köuyvtárnok.

S e b e s t y é n  Dávid Mennyiségt. I., II., I li.és  IV. oszt. Rajz és szépírás I., II., 
Természettan III és IV. oszt. III. és IV. oszt. 24 Az I. oszt. főnöke, a ph.ysikai és ásvány

tani szertár őre, iskolai pénztárnok.

W i e s n e r  B o ld iz s á r Németny. I., II., III. és IV. oszt. Természetrajz I. és II. oszt. 
Földrajz és történelem III. és IV. oszt. 22 A IV. oszt. főnöke, a természetrajzi 

szertár őre és értekezlet! jegyző.

P u r t  G u s z t á v Ének I., 11., III. és IV. oszt. 4 Ev. néptanitó.

Ifj B e n c z e  I s tv á n Hittan I., II., III. és IV. oszt. 4 Róin. kath. plébános és hitelemző.

B r e y e r  R u d o l f Vallastan I., 11., III. és IV. oszt. 4 Izr. elemi főtanitó és hitelemző.

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



7

K ötelezett tantárgyak:

Vallástan.
I-ső és II- ik oszt. egy fitt hetenként két ói a ó  szövetségi bib

liai történetek. Bibliai olvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varea 
János „Bib'iaisme“ bibliai történetekkel és Palesztina földrajzával. 
7-ik kiadás 1882.

III. és IV.-ik oszt együtt hetenként két ára. A keresztény 
egyház története főtekintettel a magyar prot. egyház történetére. 
Kézikönyv : Pálfy József: .Keresztény am aszentegyház története “ 
5 ik kiadás 1881.

Magyar nyelvtan.
I-ső oszt. hét. 3 óra. A’aktan, egyszerű és bővített mondatok. 

Értelmes olvasás és az olvasottak e'őadása, helyesírás és otthoni irás 
beli gyakorlatok. K. k. Dr. Simonyi Zsigmond : .Magyar nyelvtan/ 
Költemények emlékelése. K. k. Komáromy Lajos : „Magyar olvasó
könyv.“

H ik oszt. hét. 3 óra. Az alaktan ismétlése, főként az igetan. 
Egyszerű, összevont és összetett mondatok. 0 vasmáuyok és ezek
nek szó és rrásbeli előadása. Költemények emlékelése K. k. Torkos 
László: „Magyar nyelvtan“ 4 ik kiad. 1872. és Komáromy Lá- 
jos: „Magyar olvasókönyv.“

Ili ik oszt. hét. 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. hét. 3 óra. Közéleti fogalmazványok. K. k. Ba
ráth Ferencz: „Magyar tan- és olvasókönyv.“ II. r. Arany János 
„Toldi“. Verstan, otthoni dolgozatok, szavalás.

Latinnyelvtan.
I-ső oszt. hét. 5. óra. A tárgynevek ejtegetése, végzet és je

lentés szerinti neme, tulajdonságuevek ejtegetése és fokozása, szám
nevek, névmások ejtegetve, a rendes igék ismertetése. írásbeli gya
korlatok ; megfelelő latin-magyar és magyar latiu fordítási gyakor
latok. K. k Schulcz-Kis „Latinuyelvtan“ 4-ik kiad. 1875, és „La
tin gyakorlókönyv“ 4-ik kiad. 1875.

III.
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II- ik oszt- bet. 5 óra. A rendes és rendhagyó igék hajlitása, 
a kötő szócskák, igebatározók, praepositiók ismertetése, megfelelő 
latin-magyar és magyar-latin mondatok fordítása és elemezése. írás
beli gyakorlatok. K. k. mint föntebb.

III- ik oszt. bet. 5 óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, casus- 
tan, adjectivnmok, névmások és praepositiók használata megfelelő 
gyakorlatokkal. K. k. mint föntebb. Elischer József „Latin olvasó 
könyvéből“ Róma alapításától kezdve decemvirek lemondásáig 51. §. 
Tirociniumból: az első rész egészen és 38 mese nagyobbrészt em- 
1 ékelve is. K. k. Siebelis Szamosi: „Tirocininm poeticnm“. 2-ik ki
adás 1874. írásbeli föladványnl : mondatok szerkesztése.

IY-ik oszt. bet. 5 óra. Az igeidők, módok, conjunctiók és ad- 
verbiumok használata, nyelvtani szabálytalanságok, prosodia, met- 
rica, pénz- és időszámítás, megfelelő gyakorlatokkal. írásbeli otthoni 
dolgozatok. K. k. mint föntebb. Cornelius neposból : Miltiades, Tbe- 
mistokles, Aristides, Pausanias. Cimon. Tbrasibulus. Epaminondas, 
Pelopidas. Agesilaus, Eumenes, Phocion, Timoleon, De regibus, Han
nibal, életrajzok fordítva és elemezve, két életrajz emlékelve. Tiro
ciniumból : 28 olvasmány fordítva, prózába áttéve és részben em
lékelve. K. k. mint föntebb.

N&metnyehtnn.
I- ső oszt. bet. 2 óra. A tárgy- és tulajdonságnevek ejtegetése, 

ez utóbbiak fokozása, számnevek és névmások. Fordítási gyakorla
tok és ezekkel összekötve az egyszerű mondat részeinek és ezek el 
helyezésének ismertetése. Otthoni dolgozatok. K. k. Ballagi Károly 
„Német Dyelvtan“ 10-ik kiad. 1877.

II- ik oszt. hét. 2 óra. Az igék és határozók. Fordítási gya
korlatok és ezekkel összekötve az összetett mondat, a fő és mellék- 
mondatok szóhelyezése. Kisebb költemények fordítása és emlékelése. 
Otthoni dolgozatok. K. k. nyelvtan mint fenntebb, ólvasókönyv: 
Ballagi Károly „Német olvasókönyv“ 5-ik kiad. 1873.

III- ik oszt. hét. 2 óra. Az alaktan ismétlésével mondattani 
főszabályok a szóhelyezés- 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 oszt. hét. 2 óra. A mondattan befejezése. Német és ma
gyar olvasmányok fordítása és főként mondattani elemezése. Költe
mények emlékelése. K. k. mint fentebb.
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Földraj: és tortendem.
I- 8« oszt. hét. 3 óra. A mértani és természettani földrajz ele

mei. A magyar korona tartományai. K. k. Batizfalvy István „A 
földrajz elemei“ 9-ik kiadás.

II- ik oszt. hét. 4 éra Európa földrajza. -K. k. mint fentebb. 
Történe’emből: az ótor főbb eseményei a népvándorlásig. K. k. La- 
dáuyi Gedeon „Világ történet“. 3-ik kiad. 1873.

III- ik oszt. hét. 4 óra. A közép és újkor főbb eseményei föld
rajzi kísérettel. K. k. mint föntebb.

IV- ik oszt* hét. 4 óra. Magyarország történelme. K. k. Hor
váth Mihály „A magyarok története.“ 9-ik kiad.

Mennyiségtan.
I -  ső oszt. hét. 4 óra Számtanból: tizedes rendszer, a négy mi- 

velet egész és törtszámokkal. K. k. Közönséges számtan. Mauritz 
Rezső. Harmadik kiad. 1879. Mértanból: pontok, vonalok, szögek, 
a háromszögek összeillősége. az egyenlő számú háromszögekről szóló 
tantételek, függélyesek rajzolása, szögek felezése. K. k. Mocnik- 
Szabóky: „Nézlettan.“

II- ik oszt. hét. 4 óra. Számtanból: Az arányosság és a hár
masszabály egyszerű következtések alapján, az arányos osztás, a 
középszám kikeresése, száztól százra és százból való számítás, az 
egyszerű kamatszámítás. K. k Közönséges számtan. Mauritz Rezső. 
1877. Mértanból: Négy- és többszögek, az idomok területének szá
mítása, a pithagorasi tétel, a háromszögek és sokszögek hasonló
sága. K. k. mint föntebb.

III- ik oszt. hét. 3 óra. Számtanból : Felpénz számítás, nyere
ség, veszteség és biztosítási számítások, arány, aránylat. ezek alkal
mazása, az egyszerű és összetett hármasszabály, az egyszerű kamat
számítás, lánczszabály, arányos osztás. Elegyitési számolások, arany
ág ezüstről szóló számítások: u. m az ötvények értékének keresése. 
Mértanból: a körről, körbe és kör köré irt idomok, az ellypsis. K. 
k. Mocnik-Szabóky „Nézlettan“ 7-ik kiadás. 1876.

IV- ik oszt. bet. 3 óra. Az algebra jelei. A negativ számok. 
A négy művelet egy- és többtagú egész kifejezésekkel, valamint 
törtekkel. A hányados alakjai A legnagyobb közösmérték, a legki
sebb közös többszörös kikeresése közönséges számoknál, valamint 
egy és több tagú algebrai egész kifejezéseknél. A törtek egyszerű
sítése. Különböző nevezőjű törtek összevonása. A nevezetesebb szór-



10

zatok alakjai. A haladvány. Az első fokú egyenletek. Arányiatok. 
K. k. Algebra. Dr. König Gyula.

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

Term észcttudo mány.
I- ső oszt. hét. 3 óra. Emlősök, rovarok K. k. Dorner József 

„Állattan“ I. és III r. 2-ik kiad. ls74.
II- ik oszt. bet. 3 óra. Madarak, hüllők, hékányok és halak. 

Dorner „Állattan“ II. r. és „Növénytan“ 1874.
II I -  ik oszt. hét. 3 óra. Ásványtan. Szabó József. Természet

tanból : A testek általános tulajdonságairól, részecs erők hatásairól, 
a hő hatása, a térfogat és balmozat megváltoztatása, a melegedés 
és hőhatás. K. k. Greguss Gyula: „Természettan.“

IV- ik osztály hét. 3 óra. Légnemű testek, a hang- és hőről, 
a világosság tüneményei, delejesség és világosság. K. k. mint fön
tebb. Vegytan, kísérlettel; hét. 1 óra. K. k. Dékány Rafael: ,,Ele
mi vegytan.“ 2-ik kiad. 1872.

Rajz és szépírás.
I-ső és II ik oszt. együtt, hét. 2 óra.
Táblára való rajzolás u^án: a vonalok osztása, az osztási pon

tok egyenesek által való összeköttetése, ezen alapon különféle ido
mok combinatiója. Szabályos három-, négyszögek, a csillagidőm, a 
kör, a szabályos ötszög, a sok szögek a körben és a kör körül, az 
ideális falevél, különféle falevelek, elypsis, kü!önfele csavarvonalok, 
a joniai csiga vonal rajzolása és gyakorlatul egyszerű díszítmények. 
Folyó és müirási gyakorlatok. —

III-ik és IV-ik oszt. hét. 2 óra. Az alsó két osztályban raj
zolt elemek rövid ismétlésével különféle ipari, építészeti s egyéb 
sík diszitések rajzolása, — a távlati rajzolás elemei, az árnyékolás, 
színezés, a színek használati módja és összetétele. Növények, állatok 
rajzolása. Az emberi arez, fél és egész emberi alak. Folyó és rnű- 
irási gyakorlatok.

Ének.
I-ső, Il-ik. Ill-ik és IV-ik oszt. együtt hét. 2 óra. Egy sz - 

lamra és négy szólamra több egyházi ének és világi dal.
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Tornászat.
I-sö, Il-ik, Ill-ik és IV-ik oszt. két csoportban hét. 4 éra. 

Szabadrend és szergyakorlatok. —

Gyorsírás es zene.
A gyorsírást Markovics rendszere szerint mint melléktantárgyat 

Mertl László lV-ik oszt. tanuló segítségével Marhauser Imre oki. 
gyorsíró két csoportnak adta elő. Kezdők 24-en, haladók 11-en 
voltak.

A zenében az intézet helyiségén kívül több ifjú lett oktatva 
a helybeli szakértő Beeilt Kourád, Martin György és Müller József 
uraknál,

IV.

A  tan u lók  n év jeg y zék e  s szü le tésü k  helye.

I. osztály.

1. Babay Géza, helv. hitv.. Váralja
Tolnamegye, t.

2. Bajomi Alajos, róm. kath., Bát-
taszék Tolnamegye, t.

3. Dobrovszky István, ág. hitv.,
Űzd Tolnamegye.

4. Fischer Ödön, móz. vall., Szt.
Lőrincz Baranyám.

5. Graf József, róm. kath , Bőszént'a
Somogyin, t.

0. Haffner Gyula, ág. hitv., Kölesd 
Tolnám, t.

7. Haffner Géza, ág. hitv., Hidas 
Baranyam.

S. Helfenbeiu Henrik, ág. hitv., 
Hidas Baranyam. t.

9. Héra József, ág, hitv., Váralja
Tolnám, t.

10. Huszár Gyula, helv. hitv., 
Rét-Szilas Fehéríti, t.

11. Kaufmann Rezső, róm. kath,
Bonyhád Tolnám.

12. Kirnbauer Gusztáv, ág. hitv.,
Vágod Vasmegye.

13. Koch István, ág. hitv., Szili
Somogyin.

14. Kohu Izidor, móz vall., Bony
hád Tolnám.

15. Krausz Beruát, móz. vall., 
Szaik Baranyam

16. Lajpczig István, ág. hitv.,
Eszék Tótorsz.

17. Liebelt János. róm. kath. 
Bonyhád Tolnám.

18. Markovics Lás/.ló, róm. kath.,
Hodos Veszprémin, t.

19. Märcz Fülöp, róm. kath., Bony
hád Tolnám.

20. Muszotter Béla, róni. kath.,
Csurgó Somogy.

Jegyzet: A rövidítések magyarázata: ;ig. hitv. — ágostai hitvallású; helv. hitv.
=  helvét hitvallású; lóm. kath. =  római katholikus; gór. n. e. =  
görög nem egyesült; móz. vall. — mózes vallásu; t. — tápintézetbe 
járó; ö. =  ösztöndíjas.
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21. Müller Lajos, heh. hitv., Hi
das Baranyam.

22. Novotny Bezső, rém. kath.,
Bonyhád Tolnám.

23. Parragh Elek. heh. hitv., D.-
Szt.-György Tolnám.

24. Po’szter Kálmán, ág. hitv. 
Óndod Fehérm t.

25. Pott Dávid, ág hitv , Zsibrik
Baranyam. t.

26. Probszt Mihály, rám. kath ,
Lengyel Tolnám, t.

27. Badics Gábor, rám. kath., Szá
rász Baranyam. t.

28. Sámha Gyula, rám. kath., Pál-
fa Tolnám, t.

11-ik

1. Becht Albert, ág. hitv., Bony-
hád Tolnám.

2. Becker Kálmán, ág. hitv., So
modor Somogyin, t.

3. Engel Gyula, máz. vall., Bony
hád Tolnáin.

4. Fábián Zoltán, heh hitv., Őszöd
Somogym. t.

5. Fáik Henrik, ág. hitv., Bonyhád
Tolnám, ö.

8 Gabrielisz József, ág. hitv., Baja 
Bács-Bodiogm

7. Garzó G.örgy, heh. hitv., Sellye
Baranyam. t.

8. Geyer Henrik, ág. hitv., Alsó-
Nána Tolnám, t.

9. Geyer .János, ág. hitv., Iván-
Dárda Baranyam. t.

10. Horváth Andor, róm. kath.,
Német-Bóly Baranyam. t.

29. Schaad Gyula, ág. hitv., Miszla
Tolnám, t.

30. Szalay Kornél, heh. hitv.,
Veszprém.

31. Szecsey István heh. hitv., 
Nagy-Atád Somogym. t.

32. Takács Mihály, róm. ka th ,
Váralja Tolnám, t

33. Tegzes Kálmán, heh. hitv.,
Paks Tolnám, t.

34. Tyoszity Szvetozár, gör. kel.,
Baán Baianyam.

Évközben kimaradt:

35 Laub János, ág. hitv., Hidas 
Baranyam.

11. Keresztes Mihály, róm. kath.,
Foktő Pestm. t.

12. Kiss János, ág. hitv., S.-szt.-
Lőrincz Tolnám.

13. Lőrincz Mihály, ág. hitv., Tab
Somogym. t.

14. Nagy Dezső, helv. hitv, Jád
Somogym.

15. Némethy Samu, ág. hitv., 
Ba'assa Gyarmath-Nógrádm. t.

16. Pintér Fereucz, róm. kath.,
Tót-Keszi Tolnám, t.

17. Pirkner János, róm. kath.,
Bonyhád Tolnám.

18. Scheide! Gyula, róm. kath ,
ViJány Baranyam. t.

19 Schneider Marczel, róm ka‘h , 
Bonyhád Tolnám.,

20. Schober József, róm kath.,
Bonyhád Tolnám.
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21. Spisszák Károly, ág. bitv.,
Bonyhád Tolnain.

22. Strack Béla, ág. l i i tv S .- s z t -
Miklós Fehérm. t.

23 Szeiler Mátyás, róm. kath., 
Nagy-Vejke Tolnám

24. Sztanó Sándor, ág. hitv., Tab
Somogym. t.

25. Türbaner Antal, róm. kath ,
Bonyhád Tolnám, t.

26. Varga Károly, róm. kath., Sz.-
Puszta Fehérm, t.

27. Wirszky Árpád, róm. kath ,
Pécs Baranyam. t.

Évközben kimaradt:
28. Panholczer Gáspár, róm. kath.,

Bonyhád Tolnám.
2!). Wiánd Márton, ág. liitv., L.- 

Komárom Veszprémm. 
betegség miatt.

Ill-ik  osztály.

1. Apáthi István ág. bitv., Bikács
Tolnám, t.

2. Arndt István, róm. kath , Cs.
Töttős Baranyam. t.

3. Barla Szabó Jenő, helv. hitv.,
Kutas Somogym. t.

4. Babity Szylveszter, róm. kath.,
Bikity Bács-Bodrogm.

5. Blum Ferencz, róm. kath., Bony
hád To'nam.

6. Dobrovszky János, ág. hitv., Űzd
Tolnám.

7. Döczy József, helv. hitv., Vár
alja Toinam. t.

8. Eifert István ág. hitv., S.-szt.-
Lőrincz Tolnám.

9. Farkas Ignácz, róm. kath., Vásá-
ros-Dombó Baranyam. t.

10. Freund Oszkár, móz. vall. Bát.
taszék Tolnám.

11. Groscb Aladár, ág. hitv., N.-
Hajmás Baranyam.

12. Hipp Imre, róm. kath. Mar.'cz
Baranyam. t.

13. Jellachich Lajos, róm. kath.,
Dárda Baranyam.

14. Kovács Antal, helv hitv., Tere- 
hegy Baranyam.

15 Körmendy Sándor, helv. hitv.,
Hedrahely Somogym.

16 Laki Endre, ág. hitv., Kölesd
Tolnám, t

17 Lágler Béla, ág. hitv., Kis-
Harta Pestm. t.

18. Lippich Zoltán, róm. kath.,
Kéty Tolnám.

19. Lőwy Gyula, móz. vall., Tor-
dicza Tótorsz.

20. Macher József, ág. hitv., L.-
Komárom Veszprémm. t.

21. Mayer József, róm. kath.,
Kölesd Tolnám.

22. Maurer Mihály, róm. kath.,
Te vei Tolnám.

23. Mészöly Tivadar, helv. hitv., 
Mező szt. György Veszprémm. t.

24. Nagy Lajos, helv. hitv., Szobb
Somogym. t.

25. Pesthy Ferencz, ág. hitv., Űzd
Tolnám.

26. Péter Endre, ág. hitv., Kis-
Mányok Tolnám, t.
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27 Pintér György, róm. kaíh., Tót- 
Keszi Tolnám, t.

28. Reitberger István, róm. kath.,
Bonyhád Tolnám.

29. Sántha Gyula, ág. hitv., Sand,
Somogym.

30. Szabó János, ág. hitv., L.-
Komárom Veszprémin. t. ö.

31. Szakács Péter, ág. hitv., Ta
mási Tolnám, t. ö.

32. Tóth János, róm. kath. Tamási
Tolnám, ö.

/ V-ik osztály.

1. Dorn Károly, ág. hitv., Bony
hád Tolnám, ö.

2. Haffner Géza, ág. hitv., Hidas
Bárány am ö.

3. Haffner Károly ág. hitv., Kölesd
Tolnám, t.

4. Halász Géza, róm. kath., N-Má-
nyok Tolnám.

5. Hofbauer Gábor, róm. kath.,
K-Vejke Tolnám, t.

6. Holländer Armin, móz vall.,
Bonyhád Tolnám.

7. Huber László, helv. hitv., Puszta
Földes Tolnám, t. ö.

8. Kunst János, ág. hitv., Bony
hád Tolnám.

9. Mertl László, róm kath., Ten
gőd Tolnám.

10. Milics Miklós, gör. n. e. Szt.-
Endre Pestm. t.

11. Müller György, ág. hitv., Kö
lesd Tolnám.

12. Pichler József, róm. kath.,
Bonyhád Tolnám.

13. Rück Sándor, ág. hitv., N. Má-
nyok Tolnám.

14. Sorok Dezső, ág. hitv., Bikács
Tolnám, t. ö.

15. Szelecsényi Ernő, ág. hitv.,
Alberti-Irsa Pestm.

16. Tegzes Gyula helv. hitv., Paks
Tolnám, t.

17. Tőtisz József, móz. vall , Bony
hád Tolnám.

18. Végh Gyula, helv. hitv., Szt.-
Iván Fehérm, t.

19. Willinger Márton, rom. kath.,
Bonyhád Tolnám.

Évközben kimaradt:
20. Horváth Jenő, róm. kath., 

Szegzárd; eltanácsoltatok.
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VI.
Ösztöndijak.

A Rosenstein-féle 24—24 frtnyi ösztöndíjat Bonyhád nagyköz
ségének elöljárósága Dorn Károly IV-ik és Maurer Mihály III-ik 
oszt. tanulóknak ítélte oda —

A gróf Styrum-Limburg által tolnamegyei szegény nemes 
szülők tanuló gyermekei segélyezésére alapított ösztöndíjban Sorok 
Dezső IV-ik oszt. tanuló 80 írtai részesült.

Állami stipendiumot nyert: Muszotter Béla I-ső és Tóth János 
III-ik oszt. tanulók 60—60 frtot.

A Balogh Imre féle ösztöndíjat Szabó János és Szakács Péter
III- ik oszt. tanulóknak Ítélte oda a tanári kar. — Tekint. Mutt- 
nyánszky Béla ügyvéd úr fölajánlott évi 10 írtját Huber László
IV- ik oszt., tek. Dr. Schvetz Antal ügyvéd úr fölajánlott évi 5 
ftját a történelemben való iparkodásáért Haffner Géza IV-ik oszt. 
tanulók nyerték. — Tek. Angyal Perencz úr fölajánlott évenként 
5 ftot oly czélból, hogy ez egy német-anyanyelvű, de a magyar
nyelvben aránylag legtöbb haladást mutatott tanulónak adassák ki, 
— erre Fáik Henrik Il-ik oszt. tanulót tartotta legérdemesebbnek 
a tanári kar. —

A gyorsírói kör következőleg osztja ki 6 frtnyi jutalomdijját : 
Mertl László 2 ftot, Dorn Károly, Laki Endre, Grosch Aladár és 
Horváth Andor 1—1 frtot. —

VII.
K önyvtár.

Könyvtárunk ez évben is szépen gyarapodott. — Vétel utján 
a következő folyóiratok s könyvek szereztettek be : Budapesti Szemle, 
Nyelvőr, Természettudományi közlöny, Az orsz. középtanodai tanár- 
egylet közlönye, Magyar Tanügy, Prot. egyházi s isk. lap, és Evan
gélikus egyház és iskola. — Arany János összes munkái; Római 
régiségtan — Okáuyi Páltól; Arany „Toldi“-ja nyelvi és tárgyi bő 
magyarázatokkal ellátta Lehr Albert; A microskop és annak al
kalmazása — Tanhoferlól; Gróf Eszterházy Miki is nádor munkái; 
Julius Caesar története III. Napóleontól. Pulszky Ferencz — Em
lékiratai ; A szentirás — Káldi György fordítása nyomán; 35 köt. 
ifjúsági irat.



I

n

Ajándék utján: Nltí'i Sohleiniug Károly esperes úrtól: Vasár
napi Újság—1882, Prot. egyli. és isk. lap és a Debreczeni prot. 
lap. — Ntü. Gráf József lelkésztől: Protest. Pap 1881—82 év folya
ma, Oskolai beszédek — Pálti Józseftől. — A körmöczbányai főiek, 
igazgatóság utján ugos Gyurgyik Gyula orsz. képv. „Körmöczbánya“ 
stb. cziinii müve. — Xek. ilj. Perezel Antal úrtól: 22 füzet több- 
uyire ifjúsági és szép Írod. munkák. — Tek. Adler Lajos úrból 
Pécsből: Johann Hübners reales Staates Zeitung- u. Conversations 
Lexicon. 1795., Postkarte der kais königl. Erbländer 1778, Nemesis 
Carolina lö99, és még 9 kötet szintén értékes müvek. — Tek. 
Angyal Ferencz úrtól : 14 kötet, leginkább ifjúsági iratok és 1 kép. 
— A magyar tud. Akadémia könyvkiadó váliatának két évi 1882 
—88 kiadványai. — Ngos Georgevich Pál úrtól: „Magyarok ere
dete“ czimü ethuographiai tanulmány — Vámbérytöi. — Ngos 
tíimoncsics Béla úrtól: Budapesti közlöny 8 évfolyama. — A Frank- 
lin-társulattól több iskolai könyv és Káth Mór könyvkiadótól több mü. 
Lampel Köbért és Tettey Nándor könyvkiadóktól több iskolai könyv.

vm.
Szertár.

A természetrajzi gyűjtemény vétel és ajándék utján szaporít* 
tatott; és pedig vétel utján: 12 kitömött madárral és Stampfet 
Karolytól: Gönczy Pál által magyarított „A mezei gazdaságra 
nézve hasznos és kártékony állatok képei * és a föld földiedének fő* 
alakjai. — Ajándék utján: T. Bozsolik úrtól: egy fej csontváz ; 
t. Huckstedt Lajos úrtól: egy tengeri pók; Jeliaclneh Lajos 
111-ik oszt. tanulótól: egy kis salczburgi só gyűjtemény, 3 drb. 
adelsbergi cseppkő és egy megkövesült csiga; T. Wedel urtó i: egy 
kis csiga gyűjtemény.

Vegytani szertárunk számára egy megfelelő szekrény s a ehe* 
miai kísérletekhez a szükséges praeparatumok szereztettek be. —

Kógi pénzeket ajándékoztak: Tek. ifj. Perczel Antal úr 21 
drb értékes római ezüst pénzeket és 13 drb ujabbkorit; tek. Laki 
Gusztáv úr 1 drb IV. sz. Constantin-féle és iV-ik Bála idejéből 1 
drb örméuyféie pénzt; Tiszt. Horváth Dezső úr 3 drb ezüst pénzt; 
tek. Dr. Elbogen Eülöp és Némethy Bertalan urak Kossuth 
bankjegyeket; tek. Angyal Ferencz 1 drb ezüst pénzt; tek. Kramo* 
linyi József úr tí drb romai réz pénzt; tek. Goldtiuger Ármin úr 
3 drb németalföldi rézpénzt. Drinóczi Mihály tí drb régi pénzt és 
1 drb követ. Azon kívül több tanulótól még 18 drb ezüst és réz* 
pénzt. —

Fogadják a szives ajándékozók az intézet köszönet nyilvánítását.
2
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TX.
T ápintézet.

(A gondnok saját tudósítása.)

Az idén 51 tanulót látott el az intézet 50 frtnyi befizetés 
naellett ebéddel és vacsorával. Reggelire, a mely tejből és egy zsem
lyéből áll, 1 frt. 60 kr. havi illetékért 32-en jártak. Megjegyeztetik, 
hogy ez intézet valláskülönbségre való tekintet nélkül fogadja be a 
jelentkező ifjakat.

Az intézetet ez évben is bő támogatásban részesiték egyes jó
tevők s igen sok ág. hitv. gyülekezet. Legyen szabad e helyen mind
nyájuknak, de különösen azon lelkész és tanító uraknak, a kik minket 
azon törekvésünkben, hogy az ifjúságot minőségi — és mennyisé
gileg elegendő élelmezésben részesítsük, támogattak, — köszönete- 
met kifejeznem. —

Kedves köteleségnek tekintem a befolyt adományokról nyilvá
nosan beszámolni. — Kölesdről: Henk György 50 kr., Sommer 
Salamon 20 kr., Brenner Imre 10 kr.. Scherer József 20 kr., Melz 
József 8 kr., Erős Mihály 10 kr., Szarka József 10 kr., Böhm Im- 
réné 10 kr., Szarka György 15 kr., Eirich János 10 kr., Lauks 
István 4 kr., Eirig Lajos 35 kr., Haffner György 20 kr., Kanitzer 
Béla 40 kr., Menyesz Jánosné 10 kr., Koricsánszky Dénes 1 frt., 
Fábrits József 1 frt., Haffner János 2 frt., Pápai Géza 20 kr. — 
6 frt. 82 kr. A hívektől 2 zsák búza — Sár-szent-Lőrinczről : 
Benkő Mihályné, Győri István, Gyalog István. Molnár Mihály, Sí
kos János 10—10 kr., Szigeti József, Varga János 20—20 kr. =  
90 kr. és a hívektől 2 zsák búza. Tiszt. Sántha Károlytól 2 nyolcz. 
búza, t. Eifert Henrik és Scháad János tanító uraktól 1—1 nyolcz. 
búza. — Uzdról: tek. Dobrovszky Gyula 1 mérő búzát, tek. Pesthy 
Endre 1 mérő rozs, tek. Hermann Károly 1 ny. rozs, tek. Koncsics 
Pál 1 frt. Borjádról: tek. Dr. Sass István 1 mérő búza. Bikácsról 
a hívektől 1 mérő rozs és 54 kr., tek. Sorok Pál 1 frt, 1 nyol- 
czada bab, 1 zsák burgonya, tisztelendő Apáthi Károly 2 ny. ba
bot, 1 nyolcz. rozs és hagymát. Kis Tormásról: Grünwald János
1 frt. Becher Endre és Hackborn Éliás 10—10 kr., a hívektől 6 
ny. eleség. — R.-Kozárr'l, tiszt. Guggenberger János 1 zsák ku- 
koriczát, 2 zsák burgonyát és 1 zsák főzeléket, tek. Grosch Henrik
2 zsák répát, 1 zsák burgonyát, a hívektől 5 zsákban bab, burgo
nya, borsó, liszt. — Tiszt. Strack Károly 1 zsák bab ; tek. Beck 
József 1 mázsa liszt, 2 zsák burgonya. A szegzárdi nőegylettől 15
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frt. A kapos-szekcsői gyülekezet 6 frt. 58 kr. tanítója Rühl Károly 
1 frt. A majosi gyülekezet 2 frt. Ngos Nunkovits Gyula ür 4 frt. 
A györkönyi gyülekezet 1 frt. Tiszt. Tomka Károly 1 frt. T. Mártin 
György tanító 1 frt. Tiszt. Becht Henrik lelkész 1 frt. Tiszt. Graf 
József 1 fél akó bort, tek. Willinger Márton 4 font vajat, Lehmann 
János 4 liter lencsét, tiszt. Prinner Therezia asszonyság 2 frt, tiszt. 
Kring Miklós ür gyűjtése, melyhez já ru lt: Pálinkás Endre 50 kr., 
Hild Jakab, Waing János, Reidl János és Péter, Czermák Imre, 
Schmidt József, Jung János, Becker Péter, Kramer György, Sem- 
melroth Károly 20—20 kr., Szántó 8 kr., Hild József és Bálint 
10—10 kr., Csechmann Ferenczné 50 krral, Schöpf Károly tanító 
úr 30 kr., Kring Mikl 'S 42 kr.

Marhauser Imre,
tapint, gondnok.

X.
Z á r s z ó .

A második félévi vizsga junius hó 20-án délután, 21- és 22-én 
délelőtt és délután fog megtartatni.

A jövő 1888/*-ki iskolai év sept. 1-én veszi kezdetét, — a 
h 'map 3 első napján a délelőtti órák a beiratásra, a délutáni órák 
pedig a pót, — javító és fölvételi vizsgálatra fordittatván. Javító 
vizsgára csak azon tanulók bocsáttatnak, a kik csak egy tantárgy
ból kaptak „elégtelen“ jegyű osztályzatot, — a két tantárgyból bu
kottak osztály-ismétlésre utasitvák. — Az első osztályba fölvétet
nek, a kik a 9-ik évet betöltötték és legalább is négy elemi osz
tályt végeztek a mit bizonyitványnyal, esetleg fölvételi vizsgával 
tartozik ki-ki igazolni.

Iskolai könyvekről, megfelelő könyvkereskedés hiányában, az 
intézet egyik tanára gondoskodik.

Az igazgatóság, a koszt, — szállásadókról, nem különben 
azokról, a kik gyermekeiket magyar helyre cserébe adni szándékoz
nak, névjegyzéket vezet, s a szülőknek erre vonatkozólag levélben 
is szívesen szolgál fölvilágositással.

Mindennemű iskolai járandóságok félévenként előre fizetendők.
Bonyhádon, 1883-ik évi junius hó 19-én.




