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Jelentés az 1 8 89'|9o. tanévről.
A tanév — szokás szerint — szeptember 1 .-én kezdődött. Az 

első három nap a beiratkozással, a felvételi, javitó- és pótvizsgákkal, 
s az ifjúság elhelyezésével telt e l; 4.-én történt a tanév ünnepélyes 
megnyitása, mely alkalommal Marhauser Imre tanár buzgó imában 
kérte a mindenható áldását a megkezdett munkához: azután az ieraz- 
gató intézett beszédet az ifjúsághoz, s fölolvasta az iskolai tör
vényeket. Az egyházmegye képviseletében jelen volt nagytiszteletü 
Graf József helybeli lelkész úr, ki meleg hangon figyelmeztette 
tanítványainkat azon feladat teljesítésére, mely rajok várakozik. A 
tanári karra és az ifjúságra kellemesen és bnzditólag hatott azon 
érdeklődés, melyet a megnyitás alkalmával Bonyhád és a vidék 
lakossága az intézet iránt tanúsított.. Megjelentek az iskolai bizottsá
gok összes tagjai, valamint a város intelligencziájának nagy része. 
Képviselve volt minden vallásfelekezet, s e körülmény azon hitet 
ébresztette bennünk, hogy szerény intézetünknek barátjává lett min
denki, kinek alkalma volt annak csendes, de lelkiismeretes munká
ját figyelemmel kisérni. A rendes előadásokat 5.-én kezdtük meg 152 
tanulóval.

Az új tanévben a tanári testületben lényeges változások tör
téntek, mert Arndt János tanár, kit a dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerület már a múlt évben választott a soproni főgymnasiumhoz, 
új állását a múlt szünidőben elfoglalta, s ez által iskolánknál egy 
rendes tanári állás üresedett meg. A megüresedett tanári állás betöl
tésére nézve a fentartó testület úgy intézkedett, hogy Forberger 
László tanárt előléptette Arndt János helyébe, s a. magyarnyelvre



mint fő- és a latin nyelv-, vagy más tárgyra — mint melléktan
tárgyra — pályázat hirdettessék, és ezekre segéd tanár hivassák 
meg. A jelentkezők közül az esperesség Újlaki Kálmán old. közép
iskolai tanárt választotta meg. Ha egyrészt fájdalmasan esett is az 
esperességnek, hogy annyi éven át hűségesen és buzgón működő 
tanárát veszité a távozó Arndt Jánosban, másrészt a tanév folytán 
megnyugvást szült azon tapasztalat, hogy Újlaki Kálmánban a 
milyen képzett és ügyes, épen olyan lelkiismeretes és szorgalmas 
munkást nyert. Az ének- és tornatanitás körül is történt változás, 
a mennyiben Mühl Gusztáv, a múlt évi énektanitó, községünkből 
eltávozván, az ének- és ezzel együtt a tornatanitás Müllner Mihály 
helybeli ev. segédtanítóra bízatott.

Ezen tanévben tetemes nehézségekkel kellett a tanári karnak 
megküzdeni. Az első négy hónap zavartalan munkásságban telt el; 
azonban karácsony után Újlaki tanártársunk súlyos betegségbe esett, 
minek következtében már husvét előtt öt hétig volt kénytelen orvo
sa tanácsára az iskolától távol maradni. S minthogy baja a húsvéti 
szünidő alatt sem múlt el teljesen, a tanári kar szívesen vállalta 
magára az ő tantárgyainak tanítását és csak az oktatók lankadatlan 
tevékenységének volt köszönhető, hogy a tanév végén képesek voltak 
a kellő eredményt felmutatni. Nem mulaszthatom el, hogy e helyen 
tanártársaimnak köszönetét ne mondjak azon odaadó munkásságért, 
melyet beteg tanártársunk helyettesítésében kifejtettek, annyival 
inkább, mert a kötelesség érzeten kiviil azon óhaj is vezérelte őket, 
hogy megkímélve a lábbadozót, elősegítsék annak teljes felgyó
gyulását.

A mi tanítványaink egészségi állapotát illeti, elmondhatjuk, 
hogy az első négy hónapban e tekintetben semmi nehézségbe nem 
ütköztünk. Csupán egy harmadik osztályú ifjú volt súlyos beteg, 
úgy, hogy szülei még a karácsonyi szünidő előtt voltak kénytelenek 
haza vinni. A karácsony után következő hónapokban azonban gyako
riak voltak a megbetegedések, de hála az istennek, súlyos betegünk 
nem akadt, s minden egyes ifjú alig néhány napi mulasztás után 
ismét folytathatta a rendes tanulást; sőt február hónapban ama 
harmadik osztályú beteg tanítványunk is egészségesen jött vissza
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körünkbe, s szorgalma által sikerült a mulasztásokat pótolnia. A 
husvét után következő hónapokban az egészségi állapot újra a leg
jobb volt; s vajmi ritkán, akkor is csak jelentéktelen bajok miatt 
történtek csekélv mulasztások.

Az erkölcsi magaviselettel általában meg voltunk elégedve. E 
tekintetben egy pár tanulónak rosszabb osztályzatot kellett adnunk, 
de ez inkább az illetők meggondolatlan, gyermekes kihágásának 
volt kifolyása, mint sem a nagyobb fokú romlottságnak. Ezen 
erkölcsi állapotra nagy befolyással volt azon körülmény, hogy a 
tanári kar sűrűn látogatta az ifjakat lakásaikon; s az iskolán kívül 
is gyakorolt ellenőrzés, figyelmeztetés és intés sem tévesztette el 
hatását. Fegyelem dolgában elmondhatjuk, hogy tanítványainkra 
alig lehet panaszunk; mindenkor előzékenyek voltak, s valamint a 
tanárokkal, úgy az idegenekkel szemben is illedelmesen, gymnasiumi 
tanulókhoz méltóképen viselkedtek.

A mi a szorgalmat és az előmenetelt illeti, a tanári kar leg
jobban megvolt elégedve a IV., II. és I. osztálylyal. Itt is fordul
tak elő ugyan gyengék, kik kívánalmainknak nem feleltek meg, 
de az inkább a tehetség, mint a szorgalom hiányának tudható 
be, vagy mint az első osztálynál, azon körülménynek, hogy töb
ben a magyarnyelvet csak igen kis mértékben bírták, sőt néhányan 
egyáltalában nem tudtak magyarul. Az olyanokat természetesen, kik 
ama nehézségekkel megküzdeni nem tudtak, osztály ismétlésre uta
sítottuk. Sajnosán kell beismernünk, hogy a III. osztálylyal sokáig 
nem voltunk megelégedve. Ezen osztályban alig találhatni kiváló 
tehetségű tanulót, s a legjobbak is a jó középszerűek közé tartoznak; 
de elismerjük, hogy az osztály nagyobb részénél a szorgalom nem 
hiányzik. A tanév 2.-ik felében tapasztalta a tanári kar azon 
örvendetes dolgot, hogy ezen osztály is a haladás útjára lépett, s 
egyszersmind kifejezte azon reményét, hogy az év végén — ha a 
kitartásban nem csügged — le fogja győzni a nehézségeket.

Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése fontos feladatunkat képezte. 
Az ágost. hitv. ev. ifjak vasárnaponként részt vettek az intézet 
nagytermében tartott magyar isteni tiszteletben; Marhauser Imre 
tanár vállalta magára ezen isteni tiszteletek vezetését. Szintén ő ré-



szesitett 18 ifjút a konfirmácziói oktatásiban, kik május 18.-án a 
helybeli ev. gyülekezet templomában lettek konfirmálva, melyjalka- 
lommal az ifjúság és a tanári kar, intelligencziánk számos tagjával, 
járult az úr asztalához. A más valláshoz tartozó gyermekek vasár
naponként és a kijelölt ünnepnapokon saját egyházaik isteni tiszte
letére jártak el.

Tanév közben meglátogatták intézetünket n'egytiszteletű Bauer 
Adolf fó'esperes úr, nagy tiszteletű Graf József és Wiesner Boldizsár 
nagybizottsági tagok, kik érdeklődésüket a tanitás iránt azzal tanú
sították, hogy minden osztályt fölkerestek, minden tanár előadását 
meghallgatták, s a tanítványoknak az egyes tantárgyakban való 
előmeneteléről saját tapasztalatukkal szereztek tájékozást.

A nagyin, m. kir. vallás- és közokt. miniszter ezen tanévben 
újra nagys. Mészáros Nándor tankerületi főigazgató urat bízta meg 
iskolánk meglátogatásával. Ezen dolog örömei töltött el belliinket, 
mert Mészáros Nándor úr a mily tapasztalt tanférfiú, épen olyan 
igazságos biró volt kiküldetésében, kit a lefolyt években tett látoga
tásai alkalmával a szigorú igazság szereteten kívül azon ezél vezé
relt, hogy tapasztalataival az intézet javát mozdítsa elő. Annál 
inkább leverőkig' hatott a tanári karra azon elszomorító hir, mely 
halálát meghozta. Midőn e helyen róla megemlékezem, nem mulaszt
hatom el, hogy kifejezést ne adjak azon tiszteletnek és elismerésnek, 
melylyel személye iránt viseltettünk. Az ő halála után a magas 
kormány senkit sein bizott meg iskolánknál a felügyeleti jog gya
korlásával, s igv ez évben az intézet a minisztérium részéről láto
gatás nélkül maradt.

A fentartó testület megmutatta a jelen tanévben is, hogy szi
vén hordja az iskola sorsát, s a mennyire ereje engedi, örömmel 
ragadja meg az alkalmat, hogy javítsa a tanárok anyagi helyze
tét és gyarapítsa az iskola fölszerelését. A négy rendes tanár fizeté
sére nézve már évekkel ez előtt elhatározta, hogy azt a pénztár 
állapotához képest évenként 200 írttal javítja. Minthogy a, körül
mények ezen javítást már több éven keresztül megengedték, a lefolyt 
évben kimondatott, hogy ezen beneficzium állandósittassék. Hogy 
az ötödik tanár fizetését a többiével egyenlővé tehesse, a tandijat



a jövő évtől kezdve 2 írttal fölemelte, s egyszersmind elhatározta,
1) >*ry a lelkészek, tanítók és gyülekezetek szólitrassanak fel: „haj* 
lamlók-e együttesen 200 frt évi terhet magokra vállalni.“ A felsze
rel s tekintet-ben az a nevezetes javítás történt, hogy a II. és III. 
osztály számára czélszerti új padok készültek, továbbá az egyes 
szertárak részére a még hiányzó tárgyak meghozattak. Az iskola 
beltelke a szomszédtól vásárolt negyed fél száz négyszögöl terület
tel kibővittetett.

Örömmel emlékszem meg azon adakozásokról, melyekben az inté
zetet a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, az ág. hitv. ev. egye
tem, a bonyhádi takarékpénztár és egyes nemeslelkü férfiak részesítet
ték, s midőn ez által szép példáját szolgáltatták az áldozatkészségnek, 
buzditólag hatottak reánk és előmozdították algymnasiumunk fejlődéséi.

Az iskola alaptőkéjéhez és folyó kiadásaira adományoztak: 
a dunántúli ev. egyházkerület a felmentési pénzekből 100, a val- 
lástanitásra 200 irtot., a kerületi gyámintézet 70 frtot, az ág. hitv. 
ev. egyetem 100 frtot; továbbá tek. Dr. Pót Radó orvos úr évi 10 
frtot ajánlott föl.

A bonyhádi takai ék pénztár ez évben 75 frtot adott tornaesz
közökre.

A tanári nyugdíjalap, mely az 5700 frtot meghaladja, szin
tén nevezetes ajándékokban részesült: Nagys. Nádosy Kálmán esp. 
fölügyelő úr ajándékozott 10 frtot, tek. Török Béla ügyvéd úr 10 
frtot, tek. Eőry Lajos úr 19 frtot, tek. Dvorszky Béla úr 5 frtot, 
tek. Kirchknopf Ágost ügyvéd úr 8 frtot, tek. Bodnár Károly úr 
10 frtot és N. N. 11 frtot.

A tanügy előmozdítása lebegett több férfiú szeme előtt, midőn 
áldozatkészségével lehetővé tette, hogy tanítványaink közül néhá
nyat ösztöndíjban részesíthettünk; e czélre adományoztak: nt. Vag
ner Sarnú úr 5 frtot, tek. Dr. Moldoványi István úr 10 frtot, tek. 
Angyal Ferencz úr 5 frtot, tek. Dr. Pick Mór úr. 1 aranyat, tek. 
Traiber János úr 10 frtot, tek. Dr. Schvetz Antal úr 5 frtot, tek. 
Marhauser Imre úr 8 frtot.

Szép példáját mutatta iskolánk iránt való szeretetének tek. 
Fördős Lajos úr, ki végrendeletében ösztöndij alapra 500 frtot ha-



gyományozott. Fájós szívvel emlékszem meg lek. För'dos Lajos úr 
elhunytáról, ki egyházmegyénk egyik kiváló alakja, intézetünk tá
masza és jóltevője volt. Ily nemes lelkű férfiú képe bizonyára min
denkor élénken megmarad emlékezetünkben, és példája bnzditólag 
hat az utókorra.

Mindezen szives adományokért fogadják a nemes szivii adako
zók az intézet nevében őszinte hálás köszöneíünket.

Iskolánknál június hó 15-én kezdtük a vizsgálatot; az a követ
kező sorrendben folyt le :
Június 15-én: I. II. III. IV. osztályban Vallás.

,, 16-án: I. osztályban Számtan, II. osztályban Latin, III. osz
tályban Magyar- és Németnyelv, IV. osztályban Latin
nyelv.

,, 17-én: I. osztályban Rajzoló mértan, II. osztályban Szám
tan, III. osztályban Latin, IV. osztályban Ásványtan.

,, 18-án: I. osztályban Földrajz, II. osztályban Rajzoló mértan,
IIT. osztályban Számtan, IV. osztályban Rajzol«') mér
tan és Németnyelv.

„ 19-én: I. osztályban Magyarnyelv, II. osztályban Német-
nyelv, III. osztályban Földrajz, IV. osztályban Tör
ténet.

., 20-án: I. osztályban Németnyelv, II. osztályban Magyarnyelv,
III. osztályban Rajzoló mértan, IV. osztályban Számtan. 

., 21-én: I. osztályban Latinnyelv, II. osztályban Földrajz,
Ili. osztályban Történet, IV. osztályban Magyarnyelv. 

Június hó 23-án történt az iskolaév ünnepélyes bezárása. Az 
év elején beiratkozott 152 tanuló közül jelen volt 148.



II.

'Fanári személyzet.«/
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F o r t ie r s e r  L á sz ló
Németnyelv I—IV.
Történet IV. -I 
Rajzoló mértan 1. és II. (5 
•Szabadkézi rajz III. és IV. 2 
Szépírás J. és II. 1 •21

A IV. osztály főnöke, is
kolai könyv- és pénztáros.

G y a lo g  I s tv á n
Számtan I—-IV. 1 3  
Magyáray el v 1. 5 
Egyháztörténet III. 2 20

21

Igagató, tanárnyugdijinté- 
zeti pénztáros.

K irch n er  K a ro ly
Földrajz I—IV. 8 
Latin 11. (5 
Mértani rajz III IV. 4 
Termétrajz IV. 8

A II. osztály főnöke, a 
természet- és földrajzi szer

tár őre.

M a rü a u ser  Im re l.athi lir. IV. 12 
Vallás I. II. IV. 6 18

21

l>

4

A III. osztály főnöke, a 
táp intézet go n dnok a .

U jlaK i K a lm a n
Magyar I. 11. IV. 11
Latinnyelv I. 0 
Történet és pol. földrajz HL 4

Az I. osztály lön öko, tanár- 
évtekezleti jegyző.

M illin er  M ih á ly ívnek I—IV. 2 
Torna I —IV. 4 Ivv. néptanító.

B r e y c r  R u d o lf Vallástan I— l\'. Móz. vallású néptanító, 
hitolemző.

K ie n le  J ó z s e f Vallástan I—IV'. 4 Róni. kat.h. segédlekész, 
hitolemző.

S i l ó  Ernő Vallástan I—IV. 4 Ivv. ref. helyettes lelkész, 
hitolemző.

Jegyzet: A gör. kel. vallásunk a gráhóezi zárdafőnöknél nyernek vallásukban oktatást 
A „ Tantárgy“ rovatban a rómaiszám az osztályt, az arabszám a hetenkénti órák számát jelenti.
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III.

A tananyag és a tankönyvek kimutatása az egyes
osztályokban.
X . o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. O szövetségi történetek magyarázata. 
Biblia olvasás és magyarázás; egyházi énekek emlékelése. K. k. 
Varga János „Bibliaisme.“

2. Latinnyelv, h. 6 óra. A főnevek ejtegetése. A nemre vonat
kozó szabályok. A melléknevek fokozása, számnevek, névmások. A 
SUm segédige és összetételei. A rendes igék ragozása a cselekvő és 
és szenvedő alakban; a verba deponentiák. A nyelvtan alkalmazá
sára latin-magyar és magyar-latin gyakorlatok. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Schulz David latin nyelvtan és olvasó.

3. Magyarnyelv, h 5 óra. A mondatok, s azok részei. A be
szédrészek alaktana. Értelmes olvasás, az olvasmányok értelmezése 
és nyelvtani magyarázata. Költemények könyv nélkül való tanulása, 
írásbeli dolgozatok minden két hétben. K. k. Dr. Szinnyei József: 
Magyarnyelvtan I-ső rész. Riedl Lehr: Magyarolvasókőnyv I-ső 
kötet.

4. Németnyelv, h. 2 óra. Olvasás, irás. A „sein“ és „haben“ 
segédigék conjugatiója; a névelő, főnév; a gyenge és erős ejtegetés; 
a melléknevek ejtegetése és fokozása; a névmás és számnév. Olvas
mány : Herákles-mondák. írásbeli dolgozatok. K. k. Hoffmann Mór
I-ső rész.

5. Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és Ausztria. Európa hegy-, 
viz-, természetrajzi és néprajzi viszonyai. Az egyes vidékek rajzolása. 
K. k. Dr. Márki Sándor: „Földrajz a gymnasiumok használatára, 
I-ső rész.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapművelet elvont, egy
es többnevti számokkal, közönséges- és tizedestörtekkel. Összevonás 
és szétbontás. A számok oszthatósága, törzs- és összestényezői. A 
1 egnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös. Időszámítás. 
Iskolai és házi dolgozatok. K. k. Mauritz Rezső: Közönséges 
számtan.
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7. Mértani rajz, h. 3 óra. A négyzetes háló. Az egyenes vo
nalak ; irányvonalak. A szögek. A három-, négy- és sokszögek. A 
kör és kerülék. Az egybevágóság négy esete. Terület számítás. 
Az előbbiek rajzolása és szerkesztése. Szegély- és fonadékdiszek, 
egyszerű padozat minták, különféle csillag idomok. K. k. Mendlik 
F. és Dr. Schmiedt A .: Rajzoló Geometria.

8. Szépírás, h. 1 óra. Folyó irási gyakorlatok.
!). Ének. h. 2 óra. Több egyházi ének és világi dal egy- és

negyszolamra.
10. Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok.

II. osztály.

1. Vallás, h. 2 óra. I (szövetségi történetek magyarázata. Bib
lia olvasás és magvarázás; egvházi énekek emlékelése. K. k. mint 
az T-ső osztályban.

2. Latinnyelv, h. (> óra. Az első osztály tananyagának átismét
lése után a rendes és rendhagvó igék hajlitása, a kötő-szócskák, 
igehatározók, praepositiok ismertetése, megfelelő latin-magyar és 
magyar-latin olvasmányok fordítása, emlékelése és elemzése. írásbeli 
gyakorlatok. K. k. mint az I-ső osztályban.

Magyarnyelv, h. 4. óra. A határozóktana. Az összetett mon
datok: alá-, mellérendelt, qsszevont. rövidített és többszörösen össze
tett mondatok, körmondatok. Olvasmányok értelmezése és mondat
tani magyarázata; költemények emlékelse. írásbeli dolgozatok két
hetenként: mondattani példák készítése, olvasmányok rövid tartalma 
és költemények prózai átdolgozása. K. k. Szinnyei: Magyar nyelvtan.
Il-ik rész, Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv Il ik kötet.

4. Németnyelv. h. 2 óra. Igeragozás egész terjedelemben; az 
elöljárók használata; a határozók és kötőszók. A mondattanból: az 
egyszerű bővitett mondat, az összetett mondatok általában. Költői 
darabok elemzése és betanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. mint az 
I-ső osztályban.

ö. Földrajz, h. Ö óra. Európa országai és Ázsia. Az egyes 
vidékek rajzolása. K. k. Schnitz Albert: Földrajz a gymnasiumok 
használatára, Il-ik rész.
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6. Mennyiségtan, h. 4 óra. Számolási előnyök, rövidített szám
tani műveletek tizedes törtekkel. Az arány. A liár mass zabái y alkal
mazása a lerovat-, rabatt-, biztosítási-, alkusz-, megbizásidij-, ágió 
számítás- és arányos osztásnál. Összes-, tiszta-, burkulatsúly számítás. 
Arányos osztás, középszám, százalék és egyszerit kamat számítás. 
Iskolai és házi dolgozatok. K. k. mint az T-ső osztályban.

7. Mértani rajz, h. 3 óra. Stereometria és a távlattan. Összetett 
díszítmények. A testek távlati rajzolása párhuzamos helyzetben. K. 
k. mint az I-ső osztályban. Il-ik rész.

8. Szépírás, h. 1 óra. Mint az I-ső osztályban.
9. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
10. Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint, az I-ső osztályban.

X X I . o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. K. k. 
Pálfy József kisebb kézi könyve. Egyházi énekek emlékelése.

2. Latinnyelv, h. (> óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, casus- 
tan, az adjektmnok és névmások használata, megfelelő gyakorlatok
kal. K. k. Schulz Dávid. — Elischer József Latin olvasókönyvéből: 
Róma alapításától kezdve rParquiuius Superbus elüzetéséig. Tirocini- 
umból: Az első rész egészen és 38 mese nagyobb részt emlékelve 
K. k. Siebelis- Szamosi: Tirocinium Poeticám. írásbeli föladványul: 
mondatok szerkesztése.

3. Magyarnyelv. h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Prózai
olvasmányok értelmezése és mondattani magyarázata; költemények 
magyarázva és könyv nélkül. írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei: 
Rendszeres magyar nyelvtan. Lelir-Riedl: Magyar olvasókönyv
III-ik rész.

4. Németnyely, li. 2 óra. A mondattani szabályok főbbjei. Pró
zai olvasmány: Az argonauták mondái. Több költemény fordítása, 
elemzése és megtanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. Hoffmann Mór: 
Német nyelvtan és olvasókönyv 11-ik rész.

5. Történelem és politikai földrajz, h. 4 óra. Magyarország 
történetének a művelődés történettel egybekapcsolt ismerete az 1867-ki 
kiegyezésig. K. k. Batizfalvi István: Magyarország története. Magyar-
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ország1 politikai földrajza. K. k. Dr. Márki Sándor : Politikai 
földrajz.

/
6. Földrajz, h. 2 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. Az egyes 

vidékek rajzolása. Physikai és mathematikai földrajz. K. k. Schnitz 
Albert : Földrajz a gymnasiumok használatára III-ik rész.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Arány és aránylat. Az arányiatok 
alkalmazása a hármasszabályi föladatok megoldására; a lánczszabály, 
arányos osztás, elegyitési számítás. Az ötvény és pénznemekről szóló 
számítások; váltók és értékpapírok ismertetése. Kamatoskamat szá
molás. K. k. mint az I-ső osztályban.

8. Mértani rajz, li. 2 óra. A pont, vonal, szög; a középpontos 
szög tulajdonságai. Kör, érintő. A háromszög; összeillőség, hasonló
ság. Az axiális és centrikus symmetria. Négyszög. A szög transversa- 
lisai. A sokszögek szerkesztése. Számos gyakorlati föladat. K. k. 
Mendlik-Schmiedt: Rajzoló Geometria III-ik részei.

9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Díszítmények külön
féle stylben. Grypsminták után való rajzolás. Rondirás.

10. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
11. Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban, azon kivid 

nehezebb szergy akoliatok.

ITT", o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Dr. Luther Márton „Kis Kátéja.“ Wendel 
Henrik után átdolgozta: Pálfy Jószef. Biblia olvasás és egyházi 
énekek emlékelése.

2. Latinnyelv, h. 6 óra. Az igeidők, módok, conjunctiók és 
adverbiumok használata, nyelvtani szabálytalanságok, prosodia me- 
trica, jiénz- és időszámítás, megfelelő gyakorlatokkal. írásbeli ott
honi dolgozatok. K. k. Mint az első osztályban. Elischer József 
Latin olvasókönyvéből: A köztársaság megállapításától a decemvirekig; 
fordítva és elemezve. Tirociniumból: 22 olvasmány fordítása, pró
zába áttéve és részben emlékelve. K. k. mint a III-ik osztályban.

3. Magyarnyelv, h. 3 óra. Stilisztika, képek; az irály tulajdon
ságai. A prózai és költői nyelv különbségei. A versírás elemei; az 
ó klasszikái, nyűgöt európai és magyar nemzeti versformák. Toldi
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olvasása, néhány énekének és több versnek megtanulása. Két heten
ként Írásbeli dolgozatok. K. k. Góbi Im re: Magyar irálytan. Toldi, 
Lehr kiadása.

4. Németnyelv, h. 2 óra. A mondattani szabályok részletesen. 
Olvasmányok: „Der hörnerne Siegfried“; „ Der Empfang am Hofe 
zu Worms“; továbbá: „Das Lied v. braven Mann,“ „Alarich auf 
der Akropolis,“ „Liitzow’s wilde Jagd“ és „Columbus“ czimíi köl
temények elemzése, magyarázása, fordítása és emlékelése. írásbeli 
dolgozatok. K. k. mint a III- ik osztályban.

5. Történelem, h. 4 óra. Az O kor története. A keleti népek, 
mint műveltségünk alapvetői. A görög és római történet a császár
ság megalapításáig, különös tekintettel a műveltségre. K. k. Vaszary 
Kolos: Világtörténet.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra; az algebra jelei; az összeg, 
szorzat, hatvány, különbség és a nemlegesszámok; algebrai mennyi
ségek összeadása, kivonása; többtagúnk szorzása, négyzete, köbe; 
a hányados és a geometriai sor. A legn. közös osztó, a törtek egy
szerűsítése ; a legkisebb közös többszörös és a törtek összevonása. 
Elsőfokú egy ismeretlen ü egyenlet, arány és aránylat. K. k. Mauritz 
Rezső: Általános számtan.

7. Mértani rajz, h. 2. óra. Kör, ellypsis, hyperpola, parabola. 
Térmértanból: A sik és helyezete, három sik, test szöglet. A pont, 
egyenes, sik és test vetületei egy és két képsikon. Pont és sik ido
mok forgatása. Gyakorlati feladatok. Épületek tervrajza. K. k. Merni
ük F. és Dr. Schmiedt A.: Rajzoló Geometria I C-ik rész.

8. Természetrajz, h. 3 óra. A levegő és viz ph. tulajdonságai, 
összetétele, alkatrészei; vegyidet, keverék, súlyviszonyok; S., P., C., 
s ezek termékei; a proteinanyagok és szénhydratok; CL, a fontosabb 
szerves és szervetlen savak; fémek, aljak, sók; az. ásványok fénye, 
tömöttsége, fajsúlya, összetartása, alakja, kristályok; az ásványok 
rendszeres leírása, kőzettan fölosztása, a granitos, porphyros, bazal- 
tos, palás és törmelék-kőzetek; a föld történetének korszakai; a 
viz, tűz, földrengés és égyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed-, 
harmad-, másod-, elsőkor és őskor rövid leírása. K. k. Dr. Róth 
Samú. „Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.“



9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Mint a III-ik osz
tályban.

10. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
11. Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint a III-ik osztályban.

Gyorsírás. Marhauser Imre tanár úr 18 ifjúval foglalkozott a 
Markovits-Gebelsberger féle gyorsírás begyakorlásán.

Zene. Kirchner Károly tanár ú r több ifjút zongorázni tanított, 
s tanítványainak előmenetelét a záró vizsgát megelőző napon tar
tott zongoravizsgán a közönségnek bemutatta.

IV.

A tanulók névsora, vallása és születésük helye.* *)
I. o sz tá ly .

Ábrahám Lajos, róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Alapy György, róm. kath., Kéty, Tolnám.
Barth Henrik, ág. hitv. ev., Hidasd, Baranyam.
Bertha Gábor, róm. kath., Vasvár,

5. Braun Károly, róm. kath., Nagy-Vejke, Tolnám.
Csapiár Gyula, róm. kath., Branyovina-puszta, Slavonia. 
Decsy Mátyás, róm. kath., Kárász, Baranyam.
Dezső Sándor, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Dobos Dezső, ev. ref., Magyar-Peterd, Baranyam.

10. Dömötör Béla, ev. ref., Bölcske, Tolnám.
Dvorszky Béla, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
Eiler Péter, ev. ref, Bonyhád.
Fuhrmann Jenő, izr. vall., Bonyhád.
Galandauer Győző, izr. vall., Hant, Tolnám.

15. Grosz Rezső, izr. vall., Bonyhád.

Jegyzet.
*) A rövidítések m agyarázata: ág. hitv. ev. =  ágostai hitvalásu evangélikus; ev.

ref. =  evangélikus református; róm. hath. =  római katholikus ; gör. kel. =  görög keleti; izr. 
vall. =  izraelita vallásu; m. =  megye.
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Guggenberger Lajos, ág. hitv. ev., Rácz-Kozár, Baranyam. 
Gyalog István, ág. hitv. ev., Sár.-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Gyeney György, rom. kath-, Dombóvár, Tolnám. 
Hagymássy Károly, ev. ref., Paks, Tolnám.

20. Hoffmann Ferencz, ág. hitv. ev., Paks, Tolnám.
Honig Miksa, izr. vall., Gölle, Somogyin.
Horváth Sándor, ág hitv. ev., Paks, Tolnám.
Hubay László, ev. ref., Sepse. Baranyam.
Juhász Béla, ev. ref, Herczeg-Szőllős, Baranyam.

25. Kanzler Antal, róni. kath., Regede, Stájerország.
Kari János, róm. kath., Szárász, Baranyam.
Kaufmann János, ág. hitv. ev., Börzsöny, Tolnám. 
Kerber Henrik, ág. hitv. ev., Mucsfa, Tolnám. 
Kirchknopf Ernő, ág. hitv. ev., Bonyhád.

30. Kopacsek József, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.
Lágler Béla, ág. hitv. ev., Kölesd, Tolnám.
Lemle János, ág. hitv. ev., Tékes, Baranyam.
Lindauer Boldizsár, róm. kath., Czikó, Tolnám.
Löwy Hugó, izr. vall. Bonyhád.

35. Marhauser Andor, ág. hitv. ev., Bonyhád.
Maróczy Sándor, róm. kath., lló'gyész, Tolnám.
Mercz Ede, ág. hitv. ev., Nagy-Szokoly, Tolnám. 
Mihályfy Lajos, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.
Molnár István, ev. ref., Kis-Szt.-Márton, Baranyam.

40. Müller Menyhért, ev. ref., Hidasd, Baranyam.
Németh Lajos, ev. ref., Ocsény, Tolnám.
Ofenbeck Frigyes, ág. hitv. ev., Puszta-Kovácsi, Somogyin. 
Pencz János, ág. hitv. ev., Mórágy, Tolnám.
Perczel Iván, róni. kath., New-York, Amerika.

45. Pesthy Béla, ág. hitv. ev., Űzd, Tolnám.
Péter Ádám, ág. hitv. ev., Bonyhád.
Pétermann Henrik, ág. hitv. ev., Bonyhád.
Plank Jenő, róm. kath., Székes-Fehérvár, Fehérm.
Rebek Béla, róm. kath., Szomfova, Tolnám.

50. Schäfer Mihály, ág. hitv. ev., Kis-Tormás, Tolnám. 
Schlichtherl János, róm. kath., Kokasd, Tolnám.
Siklósy István, ev. ref. Bölcske, Tolnám.
Simon Károly, róm. kath., Rácz-Kozár, Baranyam.
Sipos József, róm. kath., Győré, Tolnám.

55. Schmirmund Sándor, ág. hitv. ev., Hidasd, Baranyam. 
Támer János, ág. hitv. ev., Németi, Tolnám.



Wagner József, rom. katli., Bonyhád.
Walter Gyula, róni. kath., Czikó, Tolnám.
W itavszky Kristóf, róin. kath., Váralja, Tolnám.
Wolffart László, róm. kath., Agárd, Tolnám.

Magántanulók:

Perczel Aurel, róm, kath., Szegzárd, Tolnám.
Perczel Dezső, róm. kath., Bonyhád.

Kimaradtak :

Lowinusz Pál, róm. kath., Nagy-Mánvok, Tolnám.
Weisz Henrik, ágost. hitv. ev., Rácz-Kozár, Baranyam.

II. o s z tá ly .

Árpád Gyula, róm. kath., Simontornya, Tolnám.
Árpád Jenő, róm. kath., Simontornya, Tolnám.
Bánét Sándor, izr. vall., Bonyhád.
Blumenstock Gyula, izr. vall., Bonyhád.
Busz Imre, ágost. hitv. ev,, Kalaznó, Tolnám.
Dájovics János, gür. kel., Bonyhád.
Drinóczy József, ágost. hitv. ev., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Dvorszky József, róm. katli., Pécsvárad, Baranyam. 
Gáspár Gyula, róm. katli., Báta, Tolnám.
Göth Jenő, róm. katli., Babocsa, Somogyin.
Hagyik János, róm. kath., Szászvár, Baranyam. 
Hirschfeld Béla, izr. vall., Bonyhád.
Huber Kálmán, ev. ref., Nagy-Dorogh. TJnam.
Kallupka Sándor, róm kath., Bonyhád.
Kimmel Ferencz, róni. kath., Lengyel, Tolnám.
Kiss Gyula, ág, hitv. ev., Sár-Szt-Lőrincz, Tolnám.
Koós Emmil, ág. hitv. ev., Honor Pestm.
Lágler Sándor, ág. hitv. ev., Kölesd, Tolnám.
Läufer Lajos, izr. vall., Kapos-Szekcső, Baranym. 
Lemann Ijajos, ev. ref. Bonyhád.
Marossy Lajos, róm. kath., Nagy-Dorogh, Tolnám. 
Matolcsy László, ev. ref., Kaposvár, Somogyin.
Matzon Géza, róm. kath., Decs, Tolnám.
Nahr Simon, róm. kath., Apar, Tolnám.
Pesthy János, ág. hitv. ev., Űzd, Tolnám.
Pfeifer János, ág. hitv. ev., Bonyhád.
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Raksányi Mihály, ág. hitv. ev., Duna-Egyháza, Pestni. 
Rausch Lajos, ág. hitv. ev., Bonyhácl.
Schäfer Illés, ág. hitv. ev., Kalaznó, Tolnám.

30. Simrák Károly, róni. káli., Zenta, Ilács-Bodrogm.
Steiner János, ág. hitv. ev., Alsó- Őrlik, Sárosm.
Stoffler Hugó, rom. kath., Szászvár, Baranyam.
Török Ottó, ág. hitv. ev., Szegzárd, Tolnám.
Vetter Gyula, rom. kath., Paks, Tolnám.

35. W ager Ferencz, róm. kath., Nagy-Mányok, Tolnám.

III. o sz tá ly .

Apáthi Béla, róm. kath., Hidvég, Tolnám.
Biczó Sándor, ev. ref., Büdösfa, Baranyam.
Bodnár Géza, róm. kath., Szeszvete, Horvátország. 
Csullag Andor, róm. kath., Mászló, Tolnám.

5. Dobrova Ede, róm. kath., Bonyhád.
Drinóczi János, ág. hitv. ev., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Foegler Dezső, róm. kath. Baja, Bács-Bodrogm.
Fugert Frigyes, róm. kath., Tolna.
Göth Ede, róm. kath., Babocsa, Somogyin.

10. H agyik József, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Koch József, róm. kath., Bonyhád.
Koch Vilmos, ág. hitv. ev., Nagy-Dorogh, Tolnám. 
Lengyel Zsigmond, ág. hitv. ev. Bonyhád.
Liszbauer Antal, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.

15. Lutz György, róm. kath., O-Bánya, Baranyam.
Makay Gyula, róm. kath., Fájsz, Somogyin.
Mihályfy József, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.
N agy Ottó, ev. ref., Szigetvár, Somogyin.
Podhradszky János, ág. hitv. ev. Tordas, Fehérm.

20. Rothärmel Károly, ág. hitv. ev., Mórágy, Tolnám.
Szabó József, ev. ref., Dráva-Palkonya, Baranyam. 
Szedlák Béla, róm. kath., Mohács, Baranyam.
Takács Mihály, róm. kath., Dőbrököz, Tolnám.
Varga Sándor, ág. hitv. ev., Tordas, Fehérm.

25. Vaszary Nándor, róm. kath., Kaposvár, Somogym.
Volkasinovics Vazul, gör. kel., Duna-Szekcső, Baranyam. 
W agner Adáin, ág. hitv. ev., Rácz-Kozár, Baranyam.
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IV. o sztá ly .

Ábrahám Ernő, róni. kath., Mucsi, Tolnám.
Apátby Károly, ág. hitv. ev., Bikács, Tolna.
Bakody Károly, rom. kath., Kisfalud, Baranyam.
Id. Bicker Ádám, ág. hitv. ev., Bonyhád.

5. Ifj. Becker Ádám, ág. hitv. ev., Bonyhád.
Becker János, ág. hitv. ev., Bonyhád.
Bergl Sándor, izr. vall. Ozora, Tolnám.
Bergsmann Samu, izr. vall., Nagypal, Baranyam. 
Diczendy Pál, róni. kath., Bonyhád.

10. Engel Jenő, izr. vall., Bonyhád.
Fejes Lajos, ev. ref., Kémes, Baranya.
Fekete Antal, róni. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Galandauer Ármin, izr. vall., Hant, Tolnám. 
Hagymássy Dénes, ev. ref., Paks, Tolnám.

15. Heckenberger Gyula, róm. kath., Kocsolya, Tolnám. 
Hoffmann Ákos, ág. hitv. ev., Paks, Tolnám.
Honig Vicktor, izr. vall., Gölle, Somogyin.
Kirnbauer Lajos, ág. hitv. ev., Vágod, Vasm. 
Magyarász Béla. róm. kath., Tevel, Tolnám.

20. Magyarász János, róm. kath., Tevel, Tolnám.
Molnár János, ev. ref., Ocsény, Tolnám.
Molnár Vilmos, ág. hitv. ev., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Mühl Sándor, ág. hitv. ev., Mekényes, Baranyam. 
Perczel Quidó, róm. kath., Bonyhád.

25. Plank Jenő, róm. kath., Szarvas-puszta, Tolnám.
Szorg József, róm. kath., Bonyhád.

s
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VI.

Ösztöndíjak és tápintézeti segélypénzek.
A gróf Styrum-Lymburg által szegényebb nemes családból 

származó ifjak számára alapított ösztöndíjból ez idén Perezel Quidó 
IV. oszt. tanuló kapott 100 irtot.

A Rosenstein-féle 1000 frtos alapítvány kamatait Bonyhád nagy
község elöljárósága felerészben Bergl Sándor és felerészben Becker 
János IV. oszt. tanulóknak ítélte oda.

A tanári karnak ez évben is volt alkalma több tanügybarát 
áldozatkészsége folytán néhány törekvő ifjút kitüntetni és pedig:

1) Nt. Balogh Imre úr alapítványának kamatait Hoffmann Fe- 
rencz I. és Ko'li Vilmos 111. oszt. tanulók közt osztotta meg.

2) Petőfy emlékére alapított ösztöndíjunkat jó magyar irályáért 
Molnár János IV. oszt. tanulónak ítéltük oda.

3) Tek. dr. Moldoványi István ügyvéd úr 10 frtos adományát 
a latinnyelvben tanúsított előmenetelükért Alapy György I. és 
Magyarász János IV. oszt. tanulók közt osztottuk meg.

4) Tek. dr. Pick Mór ügyvéd úr 1 drb aranyát Bauet Sándor 
II. oszt. tanuló nyerte el.

5) Tek. Angyal Ferenez úr 5 frtnyi szorgalomdíja két német 
anyanyelvű fiú. Kanzler Antal I. és Pfeiffer János II. oszt. tanulók
nak Ítéltetett, kik a magvar nvcivben aránylag legszebb előmenetelt 
tanúsítottak.

(!) Tek. dr. Schvetz Antal ügyvéd úr által ez évben is fölaján
lott 5 frtját a történelemben való iparkodásért A páti í Béla III. oszt. 
tanuló kapta.

7) Nr. Vágner Samú lelkész úr 5 frt ajándékát Apáthy Károly 
IV. oszt. tanuló nyerte el.

8) Tek. Traiber János úr által fölajánlott 200 írtnak 5°/o ka
matját már ez évben kívánván kiadni, azzal a mennyiségtanban 
tanúsított, legnagyobb jártasságáért Honig Viktor IV. oszt. tanulót 
tüntettük ki.

9) Tek. Marbauser Imre tanár úr által fölajánlott 8 frtot a 
gyorsírásban való előmenetelükért Koós Emil II., Liszbauer Antal



III., Honig Viktor és Bergl Sándor IV. oszt. tanulók között egyenlő 
részben osztottuk föl.

10) A tápintézeti segély alap kamataiból 25 frt a következő 
tápintézeti tanulók közt osztatott föl: Lágler Béla I., Lágler Sándor, 
Schäfer Illés II., Grötli Ede és Podhradszky János III. oszt. közt 
olyképen, hogy abból mindegyik egyenlő mértékben részesüljön.

VII.

Szertárak.
Könyvtárunk ez évben következő művekkel gyarapodott:
1) Vé t e l  u t j á n :  Budapesti szemle, Nyelvőr, Természettudo

mányi közlöny, Az országos tanáregyesület közlönye, Egyetemes 
közoktatási szemle, Tornaügy. Protestáns egyházi és iskolai lap, Ev. 
egyház és iskola, Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben, 
Paedagogium, Ev. népiskola, Két tornakönyv.

2) A j á n d é k o z á s  u t j á n :  Nt. Lágler Sándor lelkész úr a 
„Protestáns papot”, T. Raubitsehek Izidor úr: Rousseau Emilje 
ford. Führer Ignácz, A XIX. század pessimismusa, Alexander Bernát, 
A latinnyelv kérdése Frary Rezsőtől.. A magyar tudományos akadé
miától : összes kiadványait, hasonlóképen Tek. Rátli Mór úrtól idei 
kiadásait. Ezeken kívül a legtöbb budapesti czég megküldte az 
újonnan megjelent tankönyveket. Tiszt. Bakodv Károly róm. kath. 
lelkész úr: Dr. Hayek Gusztáv: Természetrajzi atlas.

Szertárainkat v é t e l  u t j á n  gyarapítottuk a „Helmár“-féle 
históriai térképpel és Ázsia faliabroszával, továbbá vegytani szerek
kel ; rajzgyűjteményünk ez évben és növekedett, szintén gyarapitot- 
tuk rovargyűjteményünket is.

A szertárak részére ezen esztendőben is jelentékeny aj á n d é- 
koka t ,  kaptunk: Nt. Vágner Sarnú lelkész úrtól 2 drb praehistóri- 
kus edényt, Tek. Traiber János úrtól 6(1 drb régi ezüst pénzt; 
régi pénzeket kaptunk még Tek. Angyal Ferencz, Eibach Ödön, 
Angyal Béla, Lusztig Náthán, Goldfinger H., Rück Alajos uraktól.



VIII.

Tápintézet.
Az idén 52 tanulót élelmeztünk. Az év végén 50 volt. Többen 

is jelentkeztek még, de helyiségünk már ily szám mellett is szűk
nek bizonyult. Ezen okból hozta javaslatba az iskolai bizottság, hogy 
az intézet tágas udvarán egy egészen új élelmezési helyiség épites- 
sék. Ha a nagybizottság ezt elfogadja, még a szünidő alatt készül 
el az épület.

Ebéd és vacsoráért 50 frt fizetendő. Reggelire, mely tejből és 
1 darab süteményből áll, s a melyért havonként 1 írt 60 kr. jár, 
átlag 33 tanuló iratkozott be.

A tápintézetbe bármely felekezetű tanuló vétetik fel.
A segélyzési alapból ez idén már 25 frt volt kiadható.
Hálás köszönettel sorolom fel az intézet jótevőit.
A kerületi és esperességi supplicilás eredménye 85 frt 97 kr. 

Nt. Vagner Samu 5 frtot küldött üvegpoharakra. Tek. Erhardt 
Henrik úr a kölcsön alap törlesztésére 10 frtot. Tek. Kreth Radó 
egy szekér venyegét. 'Tiszti. Apáthy Károlyné egy véka babot. 
Tiszti. Kracher György úr két szák borsót. Pfeifer János úr egy 
zsák burgonyát.

Mindezen jótevőknek köszönetét mondva, fölkérem a tanügy 
barátait, hogy supplicansunkat a kerületben és különösen az egy
házmegyében pártolni kegyeskedjenek.

M a r h a u s e r  I mr e ,
gondnok.
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IX.

Figyelmeztetés az 1 890>u. tanévre vonatkőzé) 1 ag.
A jövő tanév szeptember 1.-én kezdődik. A három első napot 

a beírásra és a felvételi-, javító- és pótlóvizsgákra fordítjuk, 4.-én 
lesz a tanév ünnepélyes megnyitása, s 5.-én kezdődnek a rendes 
előadások. Ezen időn túl csak azok vétetnek föl, kik elkéséstiket 
kellőképen igazolják. Azon tanulók, kik okt. 1-je után jelentkez-



— 24 —

nek, magántanulókul tekintetnek; ezek az első félév végén minden 
tárgyból vizsgát tehetnek és sikeres vizsga után a második félévben 
rendes tanulókul fogadtatnak be.

Az első osztályba csak azon tanulók vétetnek föl, kik a 9.-ik 
évüket betöltötték, s legalább négy elemi osztályt végeztek, a mit 
bizonyít vány nyal, vagy fölvételi vizsgával tartoznak igazolni. A 
többi osztályokba fölvétetik mindenki, ki az előző osztály bevégzését 
hiteles bizonyitványnyal igazolni tudja. Minden ifjú a fölvétel előtt, 
igazolni tartozik, hogy részesült a másodszor való himlőoltásban, el
lenkező esetben magát annak alá kell vetnie; az intézet kötelékébe 
újonnan belébő ifjú keresztlevelet, illetőleg születési bizonyitványt is 
köteles fölmutatni.

Azon tanuló, ki egy tárgyból kapott, elégtelen osztályzatot, a 
következő év elején ezen osztályzat kijavítása végett vizsgát tehet; 
javítási szándékát azonban az igazgatónál be kell jelentenie. A ki 
két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az csak rendkívüli eset
ben az iskola főhatóságának engedélyével bocsátható javitó vizsgára, 
s ez iránt való folyamodványát mindjárt a tanév végén kell az 
igazgatóság útján a főtisztelendő püspök úrhoz fölterjesztenie. A ki 
kettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az osztály-ismét
lésre utasittatik; javitó vizsgára semmi esetre sem bocsátható.

Mindenféle díj félévenként előre fizetendő; ha valaki az intézet
ből kilép, köteles az azon félévre szóló összes járandóságot fizetni, 
melyben még az iskolát látogatta.

Tandíj ezentúl félévenként 10—10 frt, ezenkívül minden tanuló 
után 1 frt a tanári nyugdíjintézetre, 40 kr. a könyvtárra, s minden 
új tanuló után 1 frt beiratási pénz lesz szedve.

A tápintézeti díjakra vonatkozó tudnivalókat a V ili. sz. alatt 
találja a tisztelt közönség.

Könyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik.
Mindenféle tudakozódásra szívesen szolgálunk fölvilágositással.


