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Jelentés az 1885 6-iki tanévről.

I.

E tanév nagyt. Wiesner Boldizsár igazgatósága alatt kezdő
dött. A beiratásra s javító vizsgákra szept. hó első három napja 
lett szánva. 4-én nagyt. Gráf József esperesi megbízott s több nagy
bizottsági tag jelenlétében isteni tisztelettel; törvény felolvasással és 
az igazgatónak buzdító beszédével lett az iskola év megnyitva. 
Ugyanazon alkalommal mutatta be igazgatónk az ifjúságnak te k ; 
Kirchner Károly oki. tanáyurat, kit az autonom fentartó testület a 
törvény követelményeinek megfelelőleg, eleinte segédtanárul hivott 
volt meg, később pedig rendes tanárnak választott meg. Örömmel 
constatálhatoin, hogy uj collegánk a beléje helyezett bizalomnak meg
felelt.

Másfél havi együtt működés után közkedvességii igazgatónk, 
ki 16 éven át működött intézetünkben s mint szakavatott tanférfiu, 
mint hű bajtárs s mint magánember nemcsak az ifjúságnak s tanár
társainak szerctetét birta, hanem a városban is közkedvességii volt, 
Hajósra hivatván meg lelkésznek, a tanári kar az első harmadban 
maga pótolta eltávozott társát. Kedves kötelességet teljesítek, a mi
dőn e helyen is köszünetemet fejezem ki hű munkálkodásáért.

Az iskolai nagybizottság által alulírott mint ideiglenes igazgató 
bízatott meg az intézet vezetésével s ugyanekkor hivatott meg tek. 
Forberger László oki. tanár -jelölt segédtanárnak, ki állomását ja
nuár 1-jén foglalta el s lankadatlan buzgalommal működött közöt- 
tünk.

Az esperesség nemcsak egy uj tanerőnek beállításával gon
doskodott a maga részéről, hogy tanodánk a hozzákötött várakozás
nak megfelelhessen, hanem a szünidő alatt a tápintézeti helyiséget 
és a negyedik osztályt újból fölépítette, a tornaiért kibővitette és a 
tágas kertet kőfallal vette körül.

A tanuló ifjúságnak magaviseleté és iparkodása általában jó
nak mondhadó. E tekintetben különösen a harmadik osztály s/ i  része 
tűnik ki. Tény azonban az is, hogy a tanári kar előtt az iskolában 
de még inkább a szokásos otthoni látogatások alkalmával, nehány 
tanulónak — különösen a IV-ik osztály közül — szorgalma és ma
gaviseleté olyannak bizonyult be, hogy a sarkallás, buzdítás sőt
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büntetés daczára néhányan elégtelen osztályzatot és k e v é s b é  
s z a b á l y s z e r ű  osztályzatot nyertek az első két harmadban. — 

Nagy megelégedésünkre szolgál azonban, bogy épen ezen osz
tálynak azon tanulóit; a kik atyai tanácsunkat követték, bátran 
küldhetjük tanulmányaik folytatására bármely fbgymnasiumba.

Az ifjúság egészségi állapota az éven át kiválónak mondható. 
Egyes kisebb mérvű betegségi eseteken kívül, csakis egy első 
osztálybeli tanulónk forgott veszélyben. — Hálás elismerésemet 
fejezem ki ez alkalommal a helybeli orvosi kar iránt, mint a mely 
ifjúinkat a legnagyobb előzékenységgel gyógykezelő. —

A vallás erkölcsi nevelésre kivaló gondot fordítottunk s miu
tán' a helybeli ev. egyház német anyanyelvű, protestáns ifjaink az 
intézet nagytermében gyülekeztek össze vasárnaponként isteni tisz
teletre, melyet ez évben alulírott tartott. Ez alkalommal öt forint 
szeretet adomány folyt be, mely az esp. gyámintézet elnökének 
küldetett meg.

Jellemző ifjúságunk szellemére vonatkozólag az a tény, hogy 
Arndt János collegánk egyszerű fölhívására a harmadik és negyedik 
osztály Kisfaludy Károly koszorús költőnknek Győrött fölállítandó 
szobrára 11 frt krt adott össze.

Május hó 20. és 21-dik napján nagys. Mészáros Nándor mi
niszteri megbízott vizsgálta meg behatóan az intézetet s a nyomban 
tartott tanári értekezleten általában megelégedettségét fejezte ki az 
elért eredmény felett s örömünkre cons tatái ta, hogy ez évben kü
lönösen az intézet berendezését tekintve sok haladást vett észre. 
Tudtunkra adta egyúttal, hogy, még két osztály helyiség átváltoz
tatása óhajtandó s miután azon megnyugtató választ hallá miszerint 
a fentartó testűidet azt amúgy is legközelebb keresztül vinni szán
dékozik, helyesléssel vette tudomásul az egyházmegye intézkedését.

Alig távozott el az állami felügyettel megbízott főigazgató úr, 
váratlanul megjelent nagyságos Káldy Gyula kerületi és nagyságos 
Nádosy Kálmán esp. felügyelő ur. Ok is két napon át időztek kö
rünkben s az iskolai előadásokon valamint az ifjak fejlődését ki
tüntető írásbeli munkálatok áttekintésén kívül, egyúttal az intézet 
v a g y o n i  á l l a p o t á t  vizsgálták m eg.— Sajnos, hogy ez utóbbi
nál azt kellett tapasztalniuk, hogy még mindig Damocles kardja 
függ fejünk felett. Azon biztató szózat azonban, melyet kerületi fel
ügyelő urunktól hallottunk, hogy t. i. az egyházkerület eme nem
zeti s prof. szellemű intézetet mindenesetre fenn fogja tartani, ha a



tanári kar az eddigi utón halad, serkentőleg hatott ránk. A nélkül, 
hogy intézetünk közvetlen világi tejének érdemeiből bármit is le
akarnék vonni, — hiszen ő körülbelül mindig köztünk mozog, buzdít 
s jobb jövővel kecsegtet — különösen ki kell emelnem azt a tényt, 
hogy intézetünket fenállása óta másod Ízben érte azon szerencse, 
hogy egyházkerületi felügyelő látogatta meg. Mindkét esetben ő 
n a g y s á g a  volt itt, fogadja ezért legmélyebb hálánkat.

A tanári kar — többnyire nagylelkű adományozók szívességé
ből — ez évben azon kellemes helyzetben volt, hogy több száz 
frt erejéig szaporíthatta a szemléltetésre oly igen üdvös taneszközöket.

A földközi tenger élő lényei közül 50 darab lett megvásárolva. 
A sehneczbányai bánya igazgatóság szívességéből megkaptuk fele áron 
90 Írtért a kiállítási ásvány és kőzetgyüjtemény legnagyobbikát. A 
ehemicai szertár 25 frtnyi összegen megvásárolt tárgyakkal lett gaz
dagítva. A rajztauitásra egy a távlati viszonyt kitüntető távlati ké
szülék hozatott meg. —

Kötelességemnek tartom itt fölemlíteni, hogy mindezt különösen 
a helybeli takarékpénztár igazgatóságának szívességéből tehettük, a 
mely a szertárnak gyarapítására évenként segélyez. Az idén az 
összes megtakarított összeg ily ezélra ki is adatott.

Intézetünk iránti érdeklődésüknek szép jelét adták ez évben 
is ösztöndíj osztogatás által: nagvt. Wagner Samu 5 frt., tek. Wag
ner Péter 5 frt; tek. Dr. Sehvetz Antal 5 frt; tek. Angyal ke re néz 
5 frt; tek. Muttnyanszky Iléla 10 frt; tek. Dr. Moldoványi István 
tavai 10 frt és az idén szintén 10 frt. —

Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy számos jótevőt so
rolhatok föl, kik a magyar műveltség eme német vidéken való ter
jesztésére szolgáló tanodánkat ez évben is segélyezték. Szorult pénz
ügyi helyzetünk javítására is szolgál ez, de ránk nézve sokkal na
gyobb becsű az az érdeklődés, —- ha szabad magamat úgy kifejez
nem — az az erkölcsi elismerés, a melylyel jobbjaink arra serken
tenek, hogy a megkezdett utón a lehető legnagyobb buzgalommal 
haladjunk. Az igazgatósághoz befolyt adományok ezek: A dunán
túli egyházkerület dispensionalis pénzekből 80 irtot, nagys. Káldy 
Gyula kér. felügyelő úr 200 frtot, nagys. Nádosy Kálmán építésre 
65 frtot, tek. Georgievits Pál 2000 téglát, tek. Dr. Moldoványi Ist
ván, tek. Perczel József, Fleischmann Lipót úr építkezési anyagot, 
tek. Wagner Péter 200 frtot, néhai nagyt. Schiebung Károly esp. 
ur végrendeletileg 100 frt, néhai Hilbert István végrendeletileg 30
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irtot, mélt. br. Prónay Desző egyet, felügyelő ur 300 frtot, boldog 
emlékezetű Schneiker Jakab esp. úr hagyatékából 10 évi várakozás 
után 1270 frt, tek. Erhardt Henrik 5 frtot, özvegy Altman Zsófia 
1 frtot, a bonyhádi takarékpénztár szertárra 50 frt.

Az intézetben működő tanárok öreg napjait az ínségtől bizto
sitó tanári nyugdíjintézetre, melynek alapja mai napig 3062 frt, a kö
vetkező adományok folytak b e : tek. Szalay József 20 frt, Pollak 
Adolf úr 10 frt, Pohár Lajos úr 10 frt, B i ln ir úr 10 frt, Eőry Lajos 
10 frt, Blau Antal 10 frt, Bajomi Ferencz úr 2 darab esász. aranyat.

Az ifjúság a bevett szokáshoz képest ez év május 19-ikén is 
örömünnepélyt tartott, az ez alkalommal rendezett tombola 50 frt 
56 krteredményezett a gymnasium szertára javára. —

Az autonom hatóság által rendelt szigorlatok ez év folyamán 
a következőképen tartalak m eg:

K ed d 15.

V a llá s  I - I V .  oszt. 
N ém et IV . oszt. 
S zám tan  III. oszt. 
F ö ld ra jz  I. oszt. 
N ém et II . oszt.

T örtén et IV . oszt. 
L atin  III. oszt.

Szerda Ki.
Szám tan  I. oszt. 
M agyar II . oszt.

Szám tan  és Mér
tan IV . oszt. 

T örténet és F ö ld 
rajz III . oszt.

C sütörtök 17. N ém et I . oszt. 
S zám tan  II. oszt.

N ém et és M agyar  
III. oszt. 

Á sv á n y ta n  IV . o.

P én tek 18.
M értan I . oszt. 
Földrajz II. oszt. 
L atin  I V . oszt.

F öldrajz IV . oszt. 
Latin II. oszt. 
M agyar I. oszt.

Szom bat 19.
L atin  I. oszt. 
Mértan I I .  oszt.

M értan IÍT. oszt. 
M agyar IV . oszt.

Junius 20-án délután 6 órától ének- és tornavizsga.
A nyilvános közvizsga pedig június 21-ikére lett a hatóság

ába! kitűzve.



T a n á r i  s z e m é l y z e t .
II.

; A tanár neve s szolgá
lati ideje T an tárgya i az e g y e s  osztá lyokban

Heti
óráinak
száma

J e g y z e t

A r n d t  J á n o s ,  egy
házi 1873. Vallástan I I I —IV. oszt. Magyarnyelv I. IV. oszt. 18 A Il ik osztály főnöke, könyvtárnok.

F o r b e r g e r  L á s z ló
oki. t. segédt. 1883.

Német nyelv I.—IV. oszt. Történet III —IV. oszt. 
Szabiul ké/.i rajz I.—IV. 1!) A III-ik osztály főnöke.

G y a lo g  I s tv á n ,  oki. t. 
1883.

Számtan I .—IV. oszt. Mértan J.—IV. oszt. 20 A IV-ik osztály főnöke, iskolai és taiiár- 
nyugdijintézeti pénztámok.

K i r c h n e r  K á r o ly ,
oki. t. 1885.

Földrajz I.—IV. oszt. Természetrajz IV. oszt. 
Latin I. oszt. 20

Az I-sd osztály főnöke, a természet- és 
földrajzi szertár őre.

M a r h a u s e r  Im re .
egyházi 1873. Vallástan I.—II. oszt. Latin II.—IV. oszt. 20 Ideiglenes igazgató s tápintézeti gondnok.

W ed l E n d r e
1883. Ének és torna I .—IV. oszt. 4 Ev. néptanító.

P r i k l e r  K á r o ly Hit- és szertartástan I.—IV. oszt. 4 Rom. kath. káplán s hitelemző.

Dr. R e ic h  Á. Vallástan I.—IV. 4 Mózes vallású főrabbi és hitelemző.

Jegyzet. A gör. kel. vallásnak a gráboczi zárdafonöktöl nyernek vallásukban oktatást.
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in.
Kötelezett tantárgyak.

Y allästan .

I-ső és II-ik oszt. együtt, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi bibliai 
történetek. — Bibliaolvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varga Já 
nos „Bibliaisme“ bibliai történetekkel és Palesztina földrajzával. 
7-ik kiadás 1882.

I l l i k és IV-ik oszt. együtt hetenként 2 óra. Az ev. keresz
tyén hit- és erkölcstan. K. k. Sztehlo András : „ Evangel mini-keresz
tyén Vallástan“.

M agyarnyelv tan .

I- ső oszt. hetenként 5 óra. Mondatok alapján alaktan. — Ér
telmes olvasás és az olvasottak előadása, helyesírás és otthoni Írás
beli gyakorlatok. K. k. Dr. Simonyi Zzigmond: „Magyarnyelvtan.“ 
Költemények emlékülése. — K. k. Riedl-Lehr: „Magyar olvasó 
könyve.“

II- ik oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan ismétlése, főként 
az igetan, — Egyszerű, összevont és összetett mondatok ismertetése. 
Olvasmányok és ezeknek szó- és Írásbeli előadása. — Költemények 
emlékelése. — K. k. mint fentebb. —

III. oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan teljes ismétlésével 
rendszeres mondattan. K. k. Torkos László: „Magyar nyelvtan.“ 
Elemző olvasás, Írásbeli gyakorlatok, szavalás. K. k. Riedl-Lehr: 
„Magyar olvasó könyve íll-r.

IV. oszt. hetenként 3 óra. -— A gyakorlati élet főbb okmányai
nak szerkesztése. Az irály általános saját ágai. A prózai és költői 
stilus különbségei. — A magyar versírás elemei. — K k. Bodnár 
Zsigmond: „Irálytan és olvasókönyv.“ Arany János „Toldija“ — 
elemezve. — Kéthetenként Írásbeli házi dolgozat. —

Liatinnyelvtan .

1-ső oszt. hetenként ti óra. A főnevek ejtegetése. A nemre 
vonatkozó szabályok. A melléknevek fokozása, számnevek, névmá
sok. A su  m segédige és összetételei. A rendes igék ragozása a 
cselekvő- és szenvedőalakban; végre a verba deponentiá-k. — A
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nyelvtan alkalmazására latin-magyar ás magyar-latin gyakorlatok, 
írásbeli dolgozatok. K. k. Szénássy Sándor: „Latin nyelvtana“ és 
„Latin olva ókönyve" ; átdolgozta Eliseher József.

Il ik oszt. hetenként (> óra. Az első osztálybeli tananyag átis
métlése után a rendes és rendhagyó igék liajlitá.m, a kötő-szócskák, 
igehatározók, praepositink ismertetése megfelelő latin-magyar és ma
gyar-latin mondatok fordítása és elemzése. írásbeli gyakorlatok. K. 
k. mint az első osztályban.

111. oszt. hetenként li óra. Syn taxisból: a mondat kellékei, 
casustan, adjectuinok, névmások és praepositiok használata megfelelő 
gyakorlatokkal. — K. k. mint fentebb. — Eliseher József „Latin 
olvasókönyvéből“ : Róma alapításától kezdve a deeemvirek lemon
dásáig 51. §. Tirociniumból: az első rész egészen és 38 mese 
nagyobb részt emlékelve is. K. k. iebelis-Szamosi: „Tirocinium 
poetiemn.“ 2-ik kiadás 1874. írásbeli feladványul: mondatok szer
kesztése. —

IV-ik o;zt. hetenként (’> óra. — Az igeidők, módok, conjtinc- 
tiók és adverbimnok használata, nyelvtani szabálytalanságok, prosodia, 
matrica-, pénz- és időszámítás, megfelelő gyakorlatokkal. — Írásbeli 
otthoni dolgozatok. — K. k. mint fentebb. — Cornelius Naposból : 
11 iltiades, Theiuistokles, Aristides, Pausanias, Óimon, Epaminondas, 
l’elopidas, Agisclaus, Thrasybulus, Timolcon, De regibus, Hanni
bal, életrajzok fordítva és elemezve, két életrajz emlékelve. — Ti
rociniumból : 28 olvasmány fordítva, prózába áttéve és részben em
lékelve. — K. k. mint fentebb. —

N ém etnye lv tan .

I-ső oszt. hetenként 2 óra. Mondattani alapon a tárgy és tu
lajdonságnevek ejtegetése, az utóbbiak fokozása; számnevek és név
mások. lforditási gyakorlatok. Otthoni dolgozatok. K. k. Ballagi 
Károly : „Német nyelvtan“.

H-ik oszt. hetenként 2 óra. Az igék és határozók. Az egy
szerű és összetett mondat; a fő- és mellékmondat. Fordítási gyakor
latok. Költemények mondattani és alaktani elemezése, fordítása és 
emlékelése. Otthoni dolgozatok. K. k. Ballagi Károly: „N. nyelv
tan“ és Ballagi K .: „N. olvasókönyv.“

111-ik oszt. hetenként 2 óra. Mondattani főszabályok szóhelye
zés. A helyesírás. A pontozás. Német- és magyar olvasmányok alak
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tani és mondattani elemezése, fordítása és emlékelése. Otthoni dol
gozatok. K. k. Ballagi K. : „N. nyelvtan“ és Ballagi K .: „N. ol
vasókönyv. “

IV-ik oszt. hetenként 2 óra. A mondattan befejezése. Kémet 
és magyar olvasmányok fordítása és fó'ként mondattani elemezése. 
Költemények emlékelése. Orthographia. Interpunctio. Otthoni dolgo
zatok. K. k. Ballagi K .: „N. nyelvtan“ és Ballagi K .: „N. olvasó
könyv.“

Földrajz.

I- ső oszt. hetenként 3 óra. Magyarország s a Földközi tengert 
környező országok. Az egyes vidékek rajzolása. K. k. Seholtz Al
bert: „Földrajz a gymnasiumok használatára.“ I. rész. Harmadik 
javított kiadás. 1885.

II- ik oszt. hetenként 3 óra. Europa többi országai és Ázsia. 
K. k. Seholtz Albert: „Földrajz a gymnasiumok használatára." II. 
rész. Második kiadás. 1883.

III- ik oszt. hetenként 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. 
Physikai és Mathematikai földrajz. K. k. Seholtz Albert: „Földrajz 
a gymnasiumok használatára." III. rész. Második javított kiadás. 1884.

IV- ik oszt. hetenként 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia 
földrajza. Az egyes vidékek térképeinek rajzolása. K. k. Seholtz Alh.: 
„Földrajz a gymnasiumok használatára." IV. rész. Második kiadás. 
1882.

Történelem.

III- il s oszt. hetenként 3 óra. A magyarok történte. Mihályi! 
József k. k. után. Az ősi, pogány korszaktól kezdve az 1867-iki 
kiegyezésig.

IV- ik oszt. 4 óra. Az egyetemes történetből: A keleti őskor. 
Görögország története. Macedonia. A rómaiak története.

M ennyiségtan  és m értan .

I-ső oszt. Számtan, hetenként 3 óra. A tizes rendszer; a négy 
alapművelet elvont és egynevü számokkal; több nevű számok szét
bontása s összevonása, a négy művelet több nevű számokkal; törzs
szám és összetett szám; a számok oszthatósága; a számok legnagyobb 
közösmértéke és legkisebb közöstöbbszöröse 5 a négy alapművelet
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közönsége«- és tizedes törtekkel. K. k. Mauritz Rezső „Közönséges 
szánitai Mértani rajz, hetenként 2  óra. A  pont, egyenes vonalok,
szögek, három-, négy- és sok-szögek; egybevágó és hasonló idomok, 
kör. K. k. Dr. Schmidt Ágoston „Geometriai elemei.“

11-ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Rövidített műveletek; az 
arányosság, a hármas szabály az egyszerű következtetések alapján; 
arányos osztás, középszám, százalék számítások és azok alkalmazása 
a lerovat, leszámitolat, felpénz, burkolatsúly, alkuszdij és juta
lék kiszámítására; egyszerű kamatszámitás, határszámolás. K. k. 
Mauritz Rezső „Közönséges számtan.“ Mértani rajz, hetenként 2  óra. 
Kör kerülők; a térbeli egyenesek és síkok kölcsönös helyzetei; 
te-tszöglet, sík és görbe lapok által határolt szabályos és szabályta
lan testek; perspectiva. K. k. mint fentebb.

Ill ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az arány és aránylat, 
ezek alkalmazásai: a hármas szabály, kamatszámitás, lánczszabály, 
arányos osztás; elegyitési számítások, arany és ezüstről szóló számí
tások : szinsúly, összessúly, finomság, pótsúly; vertpénzek átszámí
tása; váltók és értékpapírok leszámítolása, összetett kamatszámitás 
K. k. Mauritz Rezső „Közönséges számtan.“ Mértan, hetenként 2 óra. 
Egyenes vonala idomok; összeillőség; symetria, hasonlóság, terület 
meghatározás, s az idevágó szerkesztések. Geometria alkalmazása 
a rajzolásnál és mérésnél. K. k. mint fentebb.

lV-ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az algébra je lei; az összeg 
szorzat, hatvány, különbség és a nemleges számok; algébrai menyi- 
ségok összeadása és kivonása ; többtaguak szorzása, négyzete, köbe; 
a tizesrendszeri számok négyzete és köbe; a hányados, többtaguak 
osztása és a geometriai haladvánv ; közös osztó, többtaguak legn. 
közös osztója, a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös töbszörüs 
és a törtek összevonása; elsőfokú egy isin. egyenlet; többtaguak és 
a tizes rendszeri számok négyzetgyöke és köbgyöke. K. k. Mauritz 
Rezső „Általános számtan.“ Mértan, hetenként 2 óra. Kör, kerülik, 
mentelék, hajtalék. Egyenesek, egyenesek és síkok, síkok egymás
hoz való kölcsönös helyzete a térben; testszögek; különféle testek 
származása és leírása; a koczka, hasáb, henger, gúla, kúp, csonka 
gúla és csonka kúp, a gömb felületének és térfogatának kiszámí
tása. K. k. mint fentebb. —

Természetrajz.
IV-ik oszt. hetenként 2 óra. A levegő és viz ph. tulajdonságai,
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összetétele, alkatrészei; vegyület, keverék, súlyviszonyok ; S., P., C. 
s ezek termékei; a proteinanyagok és szénliydratok; Cl. a fontosabb 
szerves és szervetlen savak, fémek, aljak, . ók ; az ásványok fenve, 
tömöttsége, fajsulya, összetartása, alakja, kristályok; az ásványok 
rendszeres leírása, kőzettan felosztása, a granites, porphyros, bazal- 
tos, palás és törmelék kőzetek; a föld történetének korszakai; a 
viz, tűz, földrengés s egyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed, 
harmad, másod és első kor rövid leírása. K. k. Dr. Róth Samu 
,Az ásvány-kőzet és földtan alapvonalai.“

Rajz és szépírás.
I. és II. oszt. hetenként 2 óra. Geometriai rajz a mennyiben 

alapul szolgál a szabadkézi rajztanitásnál. A pont, vonal, ennek 
összefüggései; díszítmények. Egyszerű ábra. Hogy alakúi az össze
tett ábra az egyszerű alakból, s hogy kell amazt elemezni. Díszít 
menyeknek önálló szabadkézi rajzolása. Folyó és muirási gyakorlatok.

III. és IV. oszt. hetenként 2 óra. Díszítmények különféle 
stylben. A figurális rajzolás elvei (az árnyéktömeg előállítása; a 
különféle sraffirozás.)

Távlattan. Egyszerűbb testek természet után való rajzolása.
Folyó és műirási gyakorlatok.

Ének.
I-ső, Il-ik, III-ik és IV-ik oszt. együtt hetenként 2 óra. Egy 

szólamra és négy szólamra több egyházi ének és világi dal.
Tornászat.

I-ső, Il-ik, III-ik és IV-ik oszt. két csoportban hetenként 4 
óra. Szabad rend- és szergyakorlatok.

Gyorsirászat.
A gyorirást Gabelsberg Markovit» rendszere szerint Haffner 

Ödön IV-ik oszt. tanulónak segítsége mellett Marhauser Imre oki. 
gyorsíró tanította. Haladó volt 13, kezdő pedig 12. — Haffner 
Ödönnek fáradságáért 5 frt. Dőry Ödönnek szép stenogrammjaiért 
1 frt, Dömötör Lajos kezdőnek haladásáért 1 frt. Eli mérést érdemel 
Kolosvúry Imre, Becht Ödön. —

Zene.
Kirchner Károly collegánk több ifjút zongorázni tanított Azon

kívül Beeht Konrád, Martin György, tanító urak adtak privát órákat.
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VI.

A tanulók névjegyzéke és születésük helye

l-ső osztály.

Altmann Henrik, ág. hitv., Hidasd, Bárányára.
Arany Lajos, lielv. liitv., Szakcsi puszta, Tolnára.
Blau Ferencz, róni. kath., Zomba, Tolnára.
Borbély Kálmán, lielv. liitv., Ipacsí'a, Bárányára, 
dementis Béla, ág. hitv., Duna-Egyháza, Pestra. 
Dobrovics Kálmán, róni. kath., Alsó-Pél, Tolnára. 
Dömötör Lajos, lielv. hitv., Bölcske, Tolnám.
Fáik Jakab, ág- hitv., Bonyhád, Tolnára.
Fekete István, lielv. hitv., Molváuy, Somogyin.

10. Fetzer Ferencz, róni. kath., Lengyel, Tolnám.
Filler József, róni. kath., Hidasd, Bárányára.
Fleisch János, ág. hitv., NAdasd, „
Freud Ferencz, raóz. vall., Váralja, Tolnám.
Gehringer János, ág. hitv., Bonyhád, Tolnára. 

lf>. Glöckner Károly, lielv. hitv., Tata-Tóváros, Komáromra. 
Hildebrand Miksa, ág. hitv., Pula, Somogyin.
Hoffmann Pál, ág. hitv., Paks, Tolnám.
Jung Jakab, ág. hitv., Bonyhád, Tolnára.
Kirchner József, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.

20. Konrad Lajos, róni. kath., Semmering, Austria.
Küld József, róni. kath., Zomba, Tolnára.
Litzenburger József, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Lüb János, ág. hitv., Bonyhád, Tolnára.
Makay Béla, lielv. hitv., Nyini, Bárányára.

2fi. Masztanovics Emil, gör. kel., Duna Pentele, Fehérm. 
Matzon Rezső, róni. kath., Dots, Tolnám.
Patonay Sándor, ág. hitv., Pécsvárad, Bárányára.
Pestliy István, ág. hitv.. Űzd, Tolnám.
Rauschenberger József, rom. kath., Máza, Tolnára.

JO. Rein Henrik, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.

Jegyzet. A röviditVack magyarázata : ág. hitv. ágostai liittvallásu evan
gélikus ; lielv. liitv. lielvét hitt vallása evangélikus; róm. kath. rámái
kathulikus; gör. kel. — görög keleti; máz. vall. mázes vallásit; m. =  megye.
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Reitberger Gyula, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Ritzel Frigyes, ág hitv., Bonyhád, Tolnám.
Ritter János, róm. kath., Hant, Tolnám.
Szalay Nándor, holv. liitv., Nagy-Szokoly, Tolnám. 

35. Schmorl Oszkár, róm. kath., Rácz-Boly, Bárányául. 
Szúrnia József, ág. hitv., Duna-Egyháza, Postm. 
Támer Jenó', ág. hitv., Néraedi, Tolnám.
Tóth Vilmos, helv. hitv., Szt. Györgyfölde, Zalam. 
Wagner Endre, ág, hitv., Felső-Nána, Tolnám.

40. Wagner Andor, ág. hitv., Varsád, Tolnám.
Wickert Lajos, ág. hitv., Alsó-Nána., Tolnám. 
Zsigmond Ferencz, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.

Il-ik osztály,

Adler Sándor, róm. kath., Baranyavár, Baranyam. 
Bekk János, róm. kath., Flögyész, Tolnám.
Bohár János, róm. kath., Polány, Somogyin.
Czettl János, róm. kath., Kassa, (puszt.) Baranyam. 

5. Cziffray Károly, róm, kath., Letenye, Somogyin. 
Egermann István, róni. kath , Bonyhád, Tolnáin. 
Eifert Lajos, ág. hitv., Sár szt. Lőrinez. Tolnám. 
Erhardt Henrik, ág. hitv., Szobit, Somogyin.
Feldl István, róm. kath., Dárda, Baranyam.

10. Fö.dös Vilmos, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám. 
Friedszám Jakab, róni. kath., Máza, 'j olnani. 
Haffner Ernő', ág hitv., Kölesd, Tolnám.
Herzog Mór, móz. vall., Bonyhád, Tolnám.
Herzog Zsigmond, móz. vall. Bonyhád, Tolnám.

15. Harka Sándor, róni. kath., Harcz, Tolnám.
Hofner Károly, rom. kath., Várkony, Baranyam. 
Kornetli Ferencz, róm. kath., Nagy-Szöllős „
Köhler János, ág. hitv., Izmény, Tolnáin.
Künstler János, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.

20. Németh Zoltán, rom. katli., Kaposvár, Somogyin. 
Pollák Fiilöp, móz. vall., Bonyhád, Tolnám. 
Raksányi Elemér, ág. hitv.. Duna-Egyháza, Pestm. 
Schmidt Ferencz, róni. kath , Karlovicz, Szerémm. 
Sáfár Pál, róni. kath., Nagy-Máuyok, Tolnáin.
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25. Steib Mihály, róm. hath., Bonyliád, Tolnám.
Strakk János, ág, liitv,, Bonyliád, Tolnám.
Szabó Jenó', róm. katli., Dombóvár, Tolnám.
Thury Ákos, róm. kath., Nagy-Dobsza, Somogym. 
Weisenburger János, róni. katli., Bonyliád, Tolnám.

Ill-tk osztály.

Beelit Ödön, ág. liitv., Bonyhád, Tolnám.
Bodnár Béla, róm. kath., Szeszvete, Horvátország. 
Cziugcllv Árpád, róm. kath. Dárda, Bárányára.
Farkas Gyula, helv. hitv., Zamolya, Fehérm.

5. Fördös Gyula, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Késmárky Dezső, róm. katli., Szegzárd, Tolnám. 
Kolozsváry Imre, helv. hitv., Oosény, Tolnám.
I’estliy Pál, ág. hitv., Űzd, Tolnám, 
l’ollák József, móz. vall., Budapest.

10. Remesberberger János, róni. katli.. Tővel, Tolnám. 
Ritzel Ádám, ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Scriba Dezső", ág. hitv., Gyünk, „

Szabó Zoltán, róni. katli., Tolna-Szántó, Tolnám. 
Szepessy Frigyes, róm. katli., Puszta-Tormás, Tolnám. 

15. Szepessy Kálmán, róni, katli., Puszta-Tormás, Tolnám. 
Tyoszity Milivoi, gör. kel., Baán, Baranyaira 
Waing Sebestyén, ág. hitv., Döröcske, Somogyin.
Welter György, ág. hitv., Düröcske, Somogy. 
Zundanovics Szvetozár, gör. kel., Ráez-Görcs, Baranyam.

Magántanuló:

20. Paiss Antal, róni. katli., Somogy-Vid, Somogyin.

Év közben kim aradt: 

llerczog Manó, móz. vall., Bonyhád.

IV. osztály.

Babay Póza, helv. hitv., Váralja, Tolnaira 
Balás József, róni. katli., Budapest.
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Bajomi Alajos, róni. katli., Báttaszék, Tolnám. 
Dobrovszky István, ág. liitv., Űzd, Tolnám.

5. Dó'ry Ödön, róni. katli., Dalmand, Tolnám.
Haffner Gyula, ág. liitv., Kölesd, Tolnám.
Haffner Ödön, ág. liitv., Hidasd, Baranyam. 
Helfenbein Henrik, ág. liitv., Hidasd, Baranyam. 
Héra József, ág. bitv., Váralja, Tolnám.

10. Joób Árpád, ág. bitv., Jstvándi, Somogyin.
Kirnbauer Gusztáv, ág. bitv.. Vágód, Vasni. 
Markovics László, róni. katli., l ’j-JIodos, Veszprémin 
Muszotter Béla, róni. katli., Csurgó, Somogyin.
Müller Lajos, helv. bitv., Hidasd, Baranyam.

If). Novotny Rezső, róni. katli., konyhád, Tolnáin.
Parragh Elek, lielv. bitv., 1 )un.-Szt.-Gyürgy, Tolnám. 
Pintér Gyula, róni. katli., Értény, Tolnám.
Polszter Kálmán, ág. bitv., Ondód, Febérm.
Schaád Gyula, ág. bitv., Miszla, Tolnám.

20. Somogyi Marczell, róni. katli., Bonyhád, Tolnám. 
Szalay Kornél, lielv. bitv., Veszprém.
Szetsey István, lielv. bitv., N.-Atád, Somogyin.
Takács Mihály, róni. katli., Váralja, Tolnám.
Tegzes Kálmán, lielv. bitv., Paks, Tolnám.

25. Tyoszity Svetozár, gör. kel., Baán, Baranyam.
Varga Károly, róni. katli.. Szarva;pu-zta, Febérm. 
Waig Béla, móz. vall., Hidasd, Baranyam.

Magántanuló:

Eőry István, róni. katli., Német-Boly, Baranyam.
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VI.

Ösztöndíjak.

A Rosenstein-féle 45 frtnyi ösztöndijat Konyhád nagyközségé
nek elöljárósága felerészben Babay Géza IV., és felerészben Becht 
Ödön III-ik oszt. tanulóknak Ítélte oda.

A gróf Styriun-Limburg-féle ösztöndíjban részesült Kolozsváry 
Imre, Késmárky Dez^ó' és Fördös Gyula 100—100 írttal, mindhá
rom III-ik oszt. tanuló.

Állami ösztöndíjat nyert Muszotter Béla IV-ik oszt. tanuló 
60 frtot.

A Balogh Imre-féle ösztöndíjat kapta Eiferth Lajos Il ik oszt., 
A Petőfi osztöndijat — magyar irályáért — Somogyi Marczell IV-ik 
oszt. tanuló; tek. Muttnyanszky Béla úr 10 írtját Müller Lajos IV., 
tek. Moldoványi István úr 10 írtját — latin nyelvért — Haffner 
Ödön IV., tek. Dr. Schweiz Antal úr 5 írtját Schaád Gyula IV., 
tek. Angyal Ferencz úr 5 írtját Kuhl József I., tek. Vagner Péter és 
nt. Vagner Samu urak 5—5 írt Helfenbein Henrik IV. és Hoffmann 
Pál I-ső oszt. tanulók kapták meg.

VII.

Szertárak.

K ö n y v t á r u n k  az idén következő müvekkel gazdagodott:
Vétel u tján : Budapesti Szemle, Nyelvőr, Természettudmányi 

közlöny, Az országos középtanodai tanáregylet közlönye. Magyar 
tanügy. Prot. Egyház és iskolai lap, Ev. egyház és iskola. Phy- 
logiai közlöny. Fialovszky: Rajzoló Geometria. Az osztrák-magyar 
monarchia Írásban és képben. Magyar Helikon. Thomas—F. fölfe
dezések és tanulmányok könyve, Magyar Pantheon. J. Häuselmann : 
Styl-Lehre; Studium der dekorativen Künste. Guido Schreiber: 
Lehrbuch der Perspective. Landau Alajos: Ásványok szerinti raj
zolás, módszeres rajziskola.

Ajándék utján: Nagyságos és fó'tisztelendő Karsay Sándor 
püspök úr: Emlék köny. A magyar tudományos akadémia tavali 
kiadványai. Az országos kiállítási bizottságtól: az összes kiadványok. 
Az országos régiszeti társulattól annak évkönyve. A közoktatási 
ministeriumtól többféle statistikai kimutatás. Ráth Mórtól: Br. Eöt
vös József összes munkái. Háború és béke gr. Tolstoj Leótól. Scha-
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kespeare. Arany János összes munkái. Ezeken kívül: A Franklin- 
társulattól, Lampel, Eggenberger és Dobrovszky könyvkiadó urak
tól számos újonnan megjelent tankönyv. —

Tek. Szob Gyula magyar ország vasúti hálózatát volt szives 
ide ajándékozni. —

Tek. Knar Albert úrtól: Bibliai genealogikustábla. —
Természetrajzi gyűjteményünket -— a fentebb említett vásár

lást itt nem vevőn tekintetbe — ajándék utján szaporították : Kunszt 
Károly tanító űr több kitömött állattal, Lengyel Zsigmond úr egy 
királyi sassal, tek. Moldoványi István úr egy rókával, tek. Meyer 
Károly erdész úr egy hollóval, tek. Madzon Kálmán úr egy réczével, 
Balás József tanuló több tengeri állattal.

Erem- és pénzgyüjteményünket, mely körülbelül 2000 darab
ból áll gazdagiták: nagyt. Wagner Samu, tek. Mihálkovits Árpád, 
Goldfinger Hermann és Mór, Hahn Salamon urak.

Vili.

Tápintézet.

Intézetünk, mely vallás kttlömbségre való tekintet nélkül fo
gadja be a jelentkező tanulókat, ez évben 38 tanulót látott el 50 
frtnyi befizetés mellet ebéddel és vacsorával. Reggelire mely tejből 
és egy darab süteményből áll 1 frt 00 kr. havi illetékért, 26-an jártak.

Az intézet helyiségében három ifjú számára lakás is van.
II álás köszönettel adok e helyen számot azon adományokról, 

melyek ez évben befolytak: tek. Muttnyanszky Béla úr alapnak: 
68 frt Ki krt, a szegzárdi nőegylet 15 frtot, nagyt. Guggenberger 
János 7 frtot és 10 tyúkot, nagys. Nádosy Kálmán 15 frt, tiszt. 
Kottier Otto 8 frt, nagyt. Wagner Vilmos 175 tojást, tek. Madzon 
Kálmán két zsák burgonyát. Steib Keresztély egy akó bort, nagyt. 
Graf József 1/„ akó bort, t. Novotny György állatorvos úr egy zsák 
lisztet, tok. Pap Áron úr egy szekér venyegét. —

IX.

Zárszó.

A jövő tanév szép. 1-jén veszi kezdetét. A hónap három első 
napja a beiratásra a pót és javító vizsgákra fordittatik.

Javító vizsgára csak azon tanuló bocsáttatik, ki csak egy tan-
2*
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tárgyból nyert „elégtelen“ jegyű osztályzatot. A két tantárgyból 
bukottak, osztály ismétlésre utasitvák.

Az első' osztályba felvétetnek, ki a 9-ik életévet betöltötték és 
legalább is négy elemi osztályt végeztek, a mit kiki bizonyitványnyal 
esetleg fölvételi vizsgával tartozik igazolni. —

Tankönyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik. —- 
A tandijt és tápintézeti illetéket félévenként előre kell lefizetni. 
Az igazgatóság a koszt és szállásadókról, valamint azon hely

beli nemet családokról is, a kik gyermekeiket magyar helyre cse
rébe adni szándékoznak jegyzőket vezet és a szülőknek erre vonat
kozólag levélben is szivesen szolgál -fehsjlágositással. —

A szülők — gyermekeik érdekében — fölkéretnek, bogy mi
előbb gyermekeiknek szállást fogadnak tudakozódjanak a tanári 
testületnél. — Kíilömben is figyelmeztetik mindenki, hogy szállást 
adni és véglegesen kivenni csak az igazgatóságnak beleegyezé
sével lehet. —

Bonyhádon, 1886. évi junius 19-én.


