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ri, telentés az 1876·7, tanévröl,
Az 1876-7-ik tanév szept. l-én azokott ünnepélyes-

séggel nyittatott meg.
A tanodai fegyelmi szabályok az összes ifjú~ágnak

október 4-én olvastattak s magyaráztattak az igazató által
W1ot~ intő és buzditó szavak kiséretében.

Ugyanez alkalomma'! a tanodai gyűlés határozata
folytán, tanodank jeles növendékei részére hagymányozott
pálya- s ösztöndíjakat kegyes alapítók végrendeleti hi-
teles kivonatai is olvastattak, - a kitartó szorgalom '8

folytonos jó magaviseletre buzdításul.
Az első félévi szigorlatok január 29. é~ 30-án, a

második félévi ek jun. 21. és 22-én, a közvii~gák pedig
jUDi~&25-én délután és 26-án délelőtt tartattak.

Az úrasztalához előkészítő beszédet tartott május
9-án az igazgató, intvén az ifjúságot legkivált a vallásos-
iágra, isteni félelemre s erényes magaviseletre, melyek a
t\l4ományok mezején, szorgalommal párosulva biztosithatnak
as embernek földi menyországot.

Az úrvacsorához áldozó csütörtökön május lO-én
tanári kar kíséretében a eonfírmandusokkal együtt

J.a&g.
Az ifjúság szorgalma őszhangzatbaű állott a kiké-

zbtélire forditott lelkiismeretes gond és fáradalmakkal.
it&lán véve kedvező tanévi végsiker volt észlelhető.

Május 22-én tartatott az májusi mulatság.
övendékeink egészségi állapota az elmúlt tanévben

kielégit~ volt. .
Komolya.bb fegyelmi esetek, vagy halálozás ez évben

'nté4 nem fordúlt elő.
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( :' 44.' ®anodai 'tanácsi' "'.'
Felügyelő: Jesze Vilmos; tiszteletbeií'tagók ~ Fui'-

man jános egyházi felügyelő, ZeleIika Pállelkesz; rendes,
tagjai: Albert Ede~ Altman Bertalan, Bibza Dániel. Brosa
Károly, Fűrész Ferenc, Kulcsár Károly, Leszih Dániel,
Les~ih Lajos, Mayer' Rezső, Röek István s a tanári kar.

"'raÍlodai pénztérnek ': Albert Ede.
'I'andij-kezelő : Fürész Ferenc .

. Tápdai tőkepénztárkezelő : MarkóPál.
Tápdai folyó pénztárkezelő: - ephorus -,-lIorvát~

Sándor.
.Könyvtári pénztárkezelő : - könyvtárnok - Szánth&.

János.
T\~!l0p:ai jegyző: Habély Viktor.

411. ~ tanáti kar és az előadott tantárgyak.
" ,1. Habély Viktor, rendes tanár; tanitotta a szám-

mértant, mind a lj: osztályban, természettant a IV-ik,
németet a Ill. s IV-ik földrajzot az J-sö osztályban: A III-ik
osztály vezértanára s a tanács jegyzöje.

- 2. Houéczy Géza, rendes tanár, tanította 1\ vallást.
magyart, 'latint az 1.11., németet az 1. osztályban. Az
I-ső osztály vezértanára, a tanodai.szék jegyzöje.'

"1"'3.· H~rváth Sándor, rendes tanár, tanitotta a ma-
gya~:t,' v~irást, a Ill. IV., történetet a II. iTI. IV., földrajzot.
11 II: IV-ik, 11 németet a Il-ik osztályban. 1\. Il-ik osztály
vezértanára, a tanári tanácskozmányok jegyzője.

4. Szánthó János, rendes tanár, tanította a latint, a
Ill. IV·ik, természettani földrajzot, vegy tant a III~ik, ter-
mészetrajzot a II. I-ső osztályban. A lVi osztály vezérta-
nára, e~ évi igazgató, .muzeum őre s könyvtárnok.

, 5. Czékus István, rendkivüli tanár, tanitotta a torná-
szatg~" jnind ~,n~~y ,os~tálJ:ba~, a ,helypeli elemi' fitanoda
tanitója, c' ~
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6, VIadár Imrerendkrvűli tanár; tauitottu a rajzet a
helybeli polgári-iskola rajzranára.

7. Wolfgang 'Lajos, rendkivüli tanár, tanitotta a~,
éneket mind a, négy osztályban, a helybeli ágo hitv, e~ ..'
lelÍonytanoda tanitója. 'i

II- ~ gymn. négy osztályában előadott tantárgyak.
Az első osztályban,

1 Yallás-hittsn. SztehJó András kézikönyve szerint,
egyházi énekek.

2. Latin nyelvtan, alaktan. a nevek rendes foi'rriái':'~
nak .ismertetése megfelelő szó- és irásbeli gyakorlatok és
szavak emlékeléséveI. K. k. Sehulz- Warge,

3. Magyal' nyelvtan, alaktan. szó- és irásban gya-
kerlatokkal. K. k. Mártonfy Márton. Olvasmányok, szaval-
mánjok. K. k. Erdélyi Indali.

4. Német nyelvtan, alaktau. szó- és irásbeli gya-
korlatokkal, válogatott darabok tanúlása és szavalmányok.
K. k, Ballagi K.

á. Földrajz, a földnek általános topogrefíaí s föld-
l.~i fogalmuk ismertetése. K. k. Bellinger-Fényes, . tér-
képek készitésével. . , -

6. Mennyiségtan, számolási 4 főmüvelet eg~sz szá-
mokkal, közönséges és tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-
Sás". .

7. Mértan, téralaktan. K. k. .Mocnik.-Szabó~y.
8. Természettan, állattan. K. k. Dorner.
9. Rajz. 10. Ének, 11. To~nászat ..

Második osztályban.
1.VaUás-erkölcstan, egyházi énekek. ,K. k: S;tehló

nd~. '
,. Latin nyelvtan, az alaktan kiegészttése és ' bofe-

, ·1~·

e. K. k. Schultz- Warga.
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3. Magyarnyelv, az igéktől, mondatok e lemező
olvasás, irály gyakorlatok, szavalat. K. k. Mártonfy Márton.
ol vasókönyv Erdélyi IndaIi.

.' I

4. Németnyel v,. az alaktan befejezése, elemező olvasás,
iraly gyakorlatok, válogatott darabok tanúlása s elszava-
lása. Ick. Ballagi Károly.

5. Földrajz, Europa földrajza részletesen, a többi
földrészeké változatosan. K. k. Bellinger-Fényes, térképek
készitésével.

6. Történelem, ókori történelem főbb eseményei 8

kitűnőbb férfiai. IC k. Beck, térképek készitésével.
7. Mennyiségtan, egyszerű arányok, hármas szabály

különböző ajkalmazásaiban. K. k. mint az első osztályban.
8. Mértan, mértani alak tan, három és sokszögek,

térszámításokkal. IC k. mint az első osztályban.
9. Természetrajz, ásvány- és növénytan. K. k. Dórner

és Dapsy.
10. Rajz. 11. Enek. 12. Tornászat.

A harmadik osztály.
1. Vallás-, hit- és erkölcstan, füzetek után.
2. Latin nyelv, a mondattanból az esettau. megfelelő

gyakorlatokkal. K. k. Schulz-Warga. - Cornelius Nepos-
ból több vezér életrajza. Phaedrusból 21 mese elemezve
és emlékeIve.

3. Magyar nyelv, mondattan, körmoudatok, elemezü
olvasás és irály gyakorlatok, szavalat. K. k. Wétrga olvasó
könyv. Erdélyi Indali z-ik kötet.

4. Németnyelv, mondattan irály-gyakorlatok, olvasás
és szavalás. K. k. Ballagi Károly.

5. Történelem, közép- és újkor, megfelelő földrajz-
zal. K. k. J3eck, térképek készítésével.

6. Meunyiségtan, hatványok és gyökök K. k. Mocnik-
SZÚ~Z.
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7. Mértan, a kör sennek térszámítása. Je k .. Moc-
ník-Szabóky.

8. 'I'ermészettani földrajz. K. k. Szabó Ignác.
9. Vegytan, vegytani kisérletekkel. K. k. Fejér Ipoly.
10. Rajz. ll. Ének. 12. Tornássat.,

A negyedik osztályban.
1. Vallás, egybáú történelem, füzetek után.
2. Latin nyelv, mondattan kiegészltése s befejezése

megfelelö irálygyakorlatokkal; a verstan elemei. Cornelius
eposból több vezér életrajza. Tirocinium poéticum, versus

memorialis sennek alkalmazúsa, válogatott: darabok em-
lékelése s irásbeli dolgozatok. K. k. Schulz-Warga. Latin
,rosodia és metrika. Horváth Zsigmond.

S. Magyar nyelv, az irálvtan, ügyiratok és verstan
lemei megfelelö irálygyakorlatokkal, szavalmányok. K. k.
arga. Olvasókönyv Erdélyi-Indali.

4. émet nyelv, a körmondatra vonatkozó irálygya-
orlatok, olvasmányok, szavalás. K. k. Ballagi Károly.

6. TÖ1·ténelem,Magyarország története, K. Ic Hanthó,
6. Földrajz, Magyarország részletes földrajzi ismer-

k. Batiszfa.lvy, térképek készitésével.
:t4ennyiségtan; összetett arányok s gyökök, első

etek egy ismeretlennel. K. k, mint a.harmadik

JC: 1.. ==

tömörmért&n. K. k. mint a harmadik

• ermészettan, kisérletekkel. K. k. Lutter Nándor.
13. Rajz. 11. Ének. 12. Tornászat.
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)' Mt!. ~dryll és ösztondijak.
Zájden Má'ria 10Ö frtos, S~:abó Endre 100 forintos

Zajden Anna özv. Szabó Mihályné '100 forintos pályadij,
Würzler János 1333 kétharmad frtos, Glatz János 255
frtos, Rácz Istvánné 'I'imko :Zsuzsána 100 frtos, _ Withy
gámuelné 50 frtos ösztöndíj alapitványa, Qsszesel,l 2038
kéth!lÍ'mad 'írt" melynek részint 6 százalékos, részint 5 'és
-4: százalékos kamatai, u. m. 117 írt 20 kr osztattak ki a
l\lgldíű~őb\), s kivált. szegény ianúiók közt a. vizsga al~a{-
má:val.'.Ezeken kivül' voltak még buzgó 'tanügybarátok.
kik a,toúlá~zat, szavalat s a szorgalom juta,1mazására, \a
közvizsi~latok alkalmával kegyes adományokkal járultak.

Mr/r/. ® II n sze r e k.

, A). _M~z~UIri,
Természetrajzi tárgyak összege tesz 1460 darabot j

ezek közt egy.,.~mber.' egy majomkoponya, egy macska- s
egy madár cSolit~áz; 1." kitömött mádál' Iétezik. Ásv4ny
4,74 darab i száritott növény 740; kagyló 235 dllrab van.


