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Adatok az intézet 1897—98. évi 
történetéhez. 

Az iskola év megnyitása L897/98 — V. évi fennállás 
— 189 7. szeptember hó 1-én történt következő eredmény-
nyél: Felvétetett az I. évfolyamra  13, a II. 10, a III. 16, a 
IV.10 és 2 rendkívüli, összesen 51 tanuló; ezek közül volt 
4-3 egész ösztöndíjas bennlakó, 3 künnlakó rendes, 3 egész 
fizető  bennlakó rendes és 2 rendkívüli tanuló. Szeptember hó 
1 — 5. a beiratások folytak,  6-án az' iskolában fennálló  fe-
gyelmi és rendszabályok felolvasása,  valamint az órarend 
kiosztása után a rendes tanil.ás kezdődött meg. 

Az intézet kibővítése (műhelyek, internátus, tantermek) 
ügye a lefolyt  tanévben jelenlékenyen előhaladt, a mennyi-
ben kereskedelmi m. kir. miniszter ur ő Excellentiája a je-
lenlegi intézet kibővítését kegyesen elrendelni méltcztatott s 
igy remélhetőleg a szakiskola 1898/99. tanévben a szükséges 
helyiségekkel rendelkezni fog. 

A tantestület ezen tanévben tetemesen szaporodott. 
1897. szeptember hóban Pillich Lajos agyagipari szaktanár 
a marosvásárhelyi szakiskolából áthelyeztetett ugyanazon 
minőségben; továbbá ugyanazon hóban Iluber Anlal kőipari 
és Halbich Jakab agyagipari művezetők, végül 1898. január 
hóban Slrohoffer  Béla szobrász (ösztöndíjas tanárjelölt), mint 
kőipari műhelyvezető tanár neveztetett ki. A felügyelő  bi-
zottság, valamint az igazgatóság nem mulaszthatja el e he-
lyen is ő Excellentiája a kereskedelmi miniszter urnák ezen 
nagy áldozatkészségéért az iparoktatás fejlesztése  érdeké-
ben hálás köszönetét nyilvánítani-
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1897. oklóber hó 27-én Szterényi József  miniszteri 
osztálytanácsos vezetése alatt Stevens János belga miniszteri 
oszt. tanácsos, Nesnera Aladár és Fekete Jakab szakiskolai 
igazgatók s végül dr Pigler Lipót min. s. fogalmazó  kísére-
tében az intézetet látogatásaikkal kitüntették. 

Az intézetet 1897. saept. hó 20—23-áig a kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter ur állal küldött Kiss Aladár m. 
számellenőr váratlanul (a számadást, nyersanyag pénzkész-
letet, annak vezetését stb.) az intézetben rovancsolta és az 
ezen alkalommal felvett  jegyzőkönyv v alapján a legponto-
sabb vezetés konstatáltatok. 

Az intézet kibővítése ügyében Vig Albert szakisk. igaz-
gató, miniszteri biztos személyesen látogatta meg az intéze-
tet, a mely alkalommal a helyb. m. kir. áll. építészeti hivatal 
az igazgatóval egyetemben a kellő tervek és intézkedések 
megtörténtek. Ezek után a jelenlevő miniszt. biztos beha-
tóan megvizsgálta az intézetnek minden mozzanatát, irányát, 
annak könyvtárát, internátusát és a tantestülettel konferált 
az intézet működését illető minden részletkérdésre nézve. 

A marosvásárhelyi m. kir. áll. fa-  és fémip.  szakiskola 
felavatási  ünnepélye alkalmával, a mely 1897. decz. hóban 
végbement, intézetünket Schefíler  Nándor igazgató, Maráth 
József  és Pillich Lajos agyagipari szaktanárok képviselték. 

A folyó  tanévben 1897.augusztus és szeplem. hónapok-
ban az igazgató su lyos betegsége folytán  a kereskedelmi 
miniszter ő Excellentiájo Maráth József  agyagip. szaktanárt 
bizta meg az igazgató helyettesítéséül. 

Az iskola rajztermében 1898. márczius hó 15-én és 
ápril 11-én (illetve lG-án) sikerült hazafias  ünnepélyeket 
rendezett az intézet az igazgató, tanárok és az ifjúsági  ön-
képzőkör közreműködésével. 

Az ünnepélyeken igen szép közönség vett részt. 
A lefolyt  évben kifejtett  kiváló működése elismeréseül 
Schefíler  Nándor igazgatónak 100 írt, a gyakorlati oktatás 
terén elért eredmények elismeréséül Janecek József  kő-ip. 
művezetőnek 50 frt  jutalom a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter ur által engedélyeztetett. 



A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 6 Excellentiája 
a legkegyesebben 30083. IX. 1898. számú magas rendelő-
iével a következő tanítókat, illetve művezetőket előléptette: 
Marálh József,  Pillich Lajos agyagipari, Strohoffer  Béla 
(ösztöndíjas tanárjelöltet) a IX. fizetési  osztály 3. fokozatába 
szaktanárokká, Janecek József  és Kóbori Ferencz a X. fize-
tési osztály 3 fokozatába  művezetőkké, továbbá Huber 
Antal és Halbich Jakab segédmüvezetőknek lakpénze emel-
tetett s végül Likmán Ignácz isk. szolga állásában véglege-
sittetett. 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur által 1897. 
decz. hó 28-ikától 1898. jan. hó 5-ikéig Örley János fővárosi 
áll. ip. iskolai tanár küldetett ki intézetünkben fennálló  agyag-
ipari szak tanulmányozására, illetve intézetünkben levő 
szaktanárokkal közösen tartandó értekezletre az agyag, máz 
slb. anyagok alkalmazására vonatkozólag. Ezzel kapcsolato-
san nevezett tanárnak az itt használatban levő agyagfajok-
ból csempe minlák slb. küldettek Budapestre. 

A lanulók előmenetele a lefolyt  tanévben ugy az elmé-
leti, mint a inühelyi oklatás tekintetében kielégítő volt. 

Enyhe lefolyású  betegségeken kívül nagyobb betegség-
ben egy növendék sem volt. 

Az elméleti tantárgyakból a félévi  vizsgák január hó 
27—29-ig, az évi I, II. és III. évfolyambeli  osztályvizsgák 
jun. hó 22—24-ikéig, a képesítő IV. évf.  jun. hó 25-én gróf 
Haller János a íelügyelőbizottság elnöke, Víg Albert minisz-
teri biztos és Scheftler  Nándor igazgató jelenlétében tartat-
tak meg. 

Könyvjutalmat kaplak év végén jó erkölcsi magaviselet 
és szorgalmas tanulásért következő tanulók: I. évfolyam 
Kiss Károly és Jakabíi József;  II. évf.  Vetési Sándor és 
László József;  111. évf.  Sófalvi  Sándor; IV. évf.  Szász Árpád, 
Gáspár Ferencz, Vasas Sándor, Ilkei Henrik, Deák Imre, Dobay 
Endre és Klappenbach Árpád. Azonkivül több tanuló pénz-
jutalomban is részesült. 

Az intézet jun. hó 2G-ától jul. hó l-éig sikerült rajzki-
» 



állítást (miniázásokkal) rendezett rajztermében, a melyen 
számos városi és vidéki látogató volt. 

Az intézet több növendéke gróf  Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi kath. püspök által megbérmáltatolt. 

Az intézet tanári testülete érdemlegesen foglalkozott  a 
párisi nemzetközi kiállításra küldendő lágyak elkészítésével, 
a mely kiállításra a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
ez évre 600 frtot  engedélyezett. 

Az intézettel kapcsolatosan benlakás és együttétkezés 
is áll fenn,  melynél a felügyeletet  az igazgató, a bennlakó 
felügyelő  tanár és az intézeti orvos gyakorolja. Az étkezés 
dija egész évre 93 frt  50 kr (11 hónapra számítva). 

Schefíler  Nándor az intézet igazgatója, mint szaktanár 
több esetben a IV. évfolyambeJi  tanulókkal a szabadkézi és 
szakrajz órák alatt a helybeli temetőkben, valamint nagyobb 
kertekben természet után vázlat-könyvbe rajzoltatott, a mely 
rajzolás igen hasznos és előnyösnek bizonyult. 

A szakiskola a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 
főfelügyelete  alatt áll, ki ezt az orsz. iparoktatási főigazgató 
által gyakorolja. Ezen kivül a közvetlen felügyeletet  ő Ex-
cellenliája állal kinevezett felügyelő-bizottság  látja el. 

Elnöke: Gróf  Haller János Udvarhelyvármegye főispánja; 
alelnök: Sándor Mózes kir. tanácsos, tanfelügyelő.  Tagok: 
dr Török Albert, Ugrón Gábor, Ugrón János, Diemár Károly 
kir. ügyész, dr. Kassay Albert, Solymossy Endre ev. ref.  coll. 
tanár, Demeter Dénes h. polgármester, dr Solymossy Lajos 
(az »Emke« részéről),Bartók István iparos. Előadó: Schefíler 
Nándor igazgató. Jegyző: Maráth József  szaktanár. 

Ez évben a felügyelő-bizottság  4 rendes ülést tartolt, 
melyen az intézet minden ügyét tárgyalta. Figyelemmel ki-
sérte a tanilás rendjét, az ifjúság  magaviseletét, az együtt-
lakást, a convictust slb. A tantestület 12 ülést tarlóit, amely 
üléseken a folyó  ügyek, a tanulók magaviselete, haladásuk 
és több a tanügyre vonatkozó szakbeli dolgok tárgyaltatlak. 

A tanári testület hivatalos teendőin kívüli működéséről 
következőleg számolunk be: Schefíler  Nándor igazgató az 
agyag és kőipari műhely részére több mintázatokat, kandal-



lókat (részint a párisi kiállításra), valamint tervezeteket, a 
melyek még a kivitelt igénylik, végül az irásrajzhoz egy 
12 drb fali  mintákból álló sorozatot. 

Maráth József  az agyagipari tcchnologiához több fali 
mintákat készített. Pillich Lajos szaktanár egy lányért ter-
vezett ás végül Harmalh Ödön lanár egy kandalló tervezetet. 

A kandalló pályázalon Janecek József  és Huber Antal 
művezetők szintén egy-egy kandalló tervvel veitek részt. 

Önképzőkör működése: Az ifjúsági  önképzőkör Har-
math Ödön tanár védnök felügyelete  alatt a lefolyt  tanévben 
1 alakuló, 5 bizollmányi gyűlést tartott. Az 1897. szept. hó 
12-én megejtett alakuló gyűlésen bizottmányi tagokul válasz-
tattak : elnök Dobay Endre IV. éves, alelnök Klappenbach 
Árpád IV. éves, jegyző Siklódy Lőrincz III. éves, segédjegyző 
Blank Gyula II. éves, pénztáros Vasas Sándor IV. éves, 
könyvtárnok Nagy Géza és Szobovils Gyula III. éves, gond-
nok ükei Henrik IV. éves és végül ellenőrnek Nagy Géza 
III. éves tanulók. Tiszteletbeli elnök Sciieffler  Nándor igaz-
gató, disztagokul nagys. Szterényi József  min. osztálytaná-
csos, orsz. iparokt. főigazgató,mélt.  gróf  Haller János felügyelő 
bizottsági elnök és nagys. Vigh Albert miniszteri biztos urak. 
A kitűzött szakbeli pályázatokhoz Scheffler  Nándor igaz-
gató 8, Strohoffer  Béla G, Pillich Lajos 6 és Maráth József 
szaktanárok 8 koronával járullak hozzá. Az önképzőkör 
könyvtárának gyarapításához hozzá járultak: Olasz Gyula 
könyvekkel, folyóiratokkal.  Dr Kassay Albert 6 frt.  Harmalh 
Ödön tanár 2 frt.  Koncz Aurél 1 frt.  Riemer Gusztáv 1 frt. 
Maráth József,  Schefíler  Nándor, Huber Antal, Janecek Jó-
zsef,  Ilalbich Jakab, Kőbori Ferencz, Pillich Lajos 50—50 
krral. Továbbá a székelyudvarhelyi .Kedélyes Ifjak  magyar 
asztaltársaság«-tól 10 korona jutalomképp, egy negyedéves 
tanulónak, mely legszebb előmenetelt a mennyiségtanban 
tanúsított. Ilarmath Ödön tanártól 28 korona jó és szorgal-
mas tanulóknak (osztály-különbség nélkül) való szétoszlás 
végett. Fogadják mindezek az isko'a iránt tanusitolt jóvol-
tukért hálás köszönetünket. 

A kör vagyonát képezik : szépirodalmi könyvek, folyó-



iratok, ajándékok és vegyesek (könyvekben), egy dob, 2 drb 
kürt 383 frt  összértékben. 

A más helyen emiitelt látogatásokon kívül az intézetet 
évközben még megtekintették: Felekyné Munkácsy Flóra 
színművésznő, Kirchhammer Sándor tábornok, lovag 
Schweilzer Ede ezredes, Simó Mályásné, Stampíl Etelka, özv. 
Stampll Jánosné, Berelvás Judilh, Bacsányi József  polg. isk. 
igazgató, Simó Géza polg. isk. tanár, Schefíler  Irma, Majer 
Istvánná, Spaller József  ip. szakisk. tanár, Tamás Károly 
kir. itélő táblai bíró, Nagy Gyula áll taniló, Gaál Sarolta áll. 
tanítónő, Madarász Veronika igazgató-tanitónő, Pál Ernő és 
neje, Szalkay Matild fővárosi  tanitónő, Szuppan Vilmos kir. 
tanácsos, Weigel Adél, Ralbovszky Géza jegyző, Baku 
György felsőnépisk.  igazgató, 3 tanító 3G tanulóval (egy isk. 
utazás alkalmával), Wiblinger János főhadnagy,  Fodor Mi-
hály, Eder János lakarékp. igazgató, dr Philippi Frigyes ügy-
véd, Csalhó Ferencz kir. táblai elnök nejével és családjával, 
dr Simó Balázs törvényszéki biró, Kuncz Elek tankerületi 
főigazgató,  Pillich János, Örley János, Martini líóberl, Szabó 
Albert kir. közjegyző, Barabás Lajos lelkész, tanár, Baksa 
Sándor, Mihály Dénes, Köveiüly Károly, Mönsch Rezső őr-
nagy az egész helyben állomásozó lisztikarral, dr Kopár 
János ezredorvos,, dr Gidró Gergely ezredorvos, Borbáth 
Gerőné, Bariba Károlyné, Szabó Árpád, dr Szász Károly, 
Rozs Gyula, dr Mezei Ödön, Gönczv Lajos igazgató, Bod 
Károly tanár, Szabó András, Balázs János, dr Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pálffy  Károly tanár. 

Képeinkkel az intézetben készített sírköveket, továbbá 
az igazgató által mintázott disztálakat, valamint mintázatok 
és agyagip. készítményekkel mutatjuk be. 

Az élelmezés ellátásával ez évben Ágolha Mari Likmán 
Ignáczné bízatott meg 

Az intézet a lefolyt  tanévben a kő, valamint az agyag-
ipari szakon számos megrendelést teljesített, többek között 
nagyobb szabású síremlékeket, 







Miniszteri rendeletek. 

Az ügyirat Az ügyirat tárgya 
SZMFIlíl 

25282 
1897 

IloH'meister-féle  gázmotorok esetleges beszerzése 
figyelembe  veendők. 

3(52 i 2 
V/a" 897 

Selielller Nándor igazgató részére augusztus lió-
ban egyhavi szabadság betegsége végett engedélyeztetik. 

29550 
1897 

Tanmenet, illetve munkaprogramul a műhelyek ré-
szére összeállítandó. 

37529 
1897 

llannal.li Ödön mintázó tanár véglegesítése tár-
gyában. 

39737 
VT1897 

Több rendbeli ügy az intézetben való uj tanulók 
felvétele  iránt. 

44452 
_1897 

Stallenberger János a betöltendő művezetői állásra 
benyújtott okmányai további intézkedés végett meg-
küldve. 

39720 
VI. 

Szilberleitner Emil volt őszt. tanulónak élvezett 
ösztöndíj visszafizetéséről  eltekintetik. 

38028 
1897 

A félévi  és évi vizsgákra vonatkozó intézkedések. 

30(505 
VI. 1897 

A tanárok állal tartandó kötelező és nem kötelező 
órák összeállítására vonatkozó nyomtatványok kitöltés 
végeit megküldve. 

38100 
1897 

A lanszemélyzetnek lize ési rangsorozata betekintés 
végett megküldve. 

41458 
VI. 1897 

l'illiuh Lajos agyagipari szaktanító a in.-vásárhelyi 
szakiskolától intézetünkhöz való áthelyezéséről értesülve. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

48895 
_1897 

A belga. kir. kormány Által az iparoktatási intézetek 
tanulmányozása végeit kiküldött Slevens János m. biztos 
látogatásáról értesülve. 

47680 
1897 

Az intézet tanulói által készített és Udvarhelyvár-
megye főispánjának  fölajánlott  diszserleg (billikom) tár-
gyában. 

v, , 
A 7 frt  havi élelmezési dijnak 10 frtra  leendő fel-

emelése tárgyában. 
44424 

VI. 1897 

Az intézet tanulói által készített és Udvarhelyvár-
megye főispánjának  fölajánlott  diszserleg (billikom) tár-
gyában. 

v, , 
A 7 frt  havi élelmezési dijnak 10 frtra  leendő fel-

emelése tárgyában. 

35903 
VI/A 897 

A népfelkelési  tettleges szolgálat alól való ideiglenes 
felmentés  tárgyában. 

45224 
1897 

A növendékek ösztöndíj elvonása ügyében. 

' 4840J 
1897 

A tanulók felvételénél  a fennálló  >Rendtartás« 20. 
§-a szigorúan betartandó. 

44965 
1897 

Az épület kibővítése ügyében, illetve utasítás az 
esetleges balesetek elkerülése végett, nagy gond fordit-
tassék. 

42863. 
VI. 1897 

Az ezredéves orsz. kiállítás tört. főcsoportot  meg-
örökítő mii az intézet részére megrendelletett. 

41158 
1897 

Pillich Lajos szaktanár fizetése  folyósítása  tár-
gyában. 

35845 
"1897 

Körrendelet, hogy az állandó kiállításba a keresk. 
muzeumba inlézeti készítmények küldhetők elárusitás 
czéljából. 

48664 
~1897~ 

Kóbori Ferencz müve/.ető lakbére 1897. január hó 
1-től előleges '/4 évi részlotekbcn utalványozva van. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

43370 
1897 

Jalsoviszky G»za ipariskolai tanárnak a »Gőzgépek 
szerkesztése és kezelése* czimü mü II. kiadása megjele-
néséről értesül az igazgatóság. 

52120 
V f i  89 7 > 

Az intézeti internátus, illetve convictusi tanulók 
ellátása ügyében. 

48342 
Via 897 

Az uj internátus 1897—98-iki tanévre meghosszab-
bított és jóváhagyott szerződés 2 példánya megküldve. 

43300 
1897 

Értesítés, hogy a styl és ékitményi alaktan a szak-
iskolában mint önálló tantárgy előadása nem kívántatik. 

53135 Az órarend kimutatás újból v»ló összeállítás végett 
VI. 1897 visszaküldve. 

5104 
eln. 897 

A kassa-lornai helyi érdekű vasút részvénytársaság 
elsőbbségi részvényei (70 '|0 tőzsdei árfoly.)  biztosítékul 
elfogadhatók. 

51600 
"1897 

Az uj kő ipari és agvag-ipari művezetők (Hűbér' 
Antal és llalbicli Jakab) kinevezési okmányai megküldve. 

55213 
1897 

Igazgatónak, beigazolt betegsége folytán  f.  év szep-
tember hó végéig szabadság cngedélyoztetelt. 

50350 
1897 

-Körrendelet n felszerelési  tárgyak, intézeti épületek 
stb. szigorúan tisztántartása ügyében. 

54038 
1897 

A növendékek által befizetendő  miihely-biztositások 
ügyében. 

57498 
VI. 1897 

A f.  bizottság f.  évi augusztus 26-iki ülésben felvett 
jegyzőkönyvére több rendbeli megjegyzés tétetik. 

55949 
V 1897 

Az ösztöndíj elvonással sújtott tanul Sk ügyében uj 
tárgyalás tartandó. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

44744 Az intézet hadköteles alkalmazottjainak a hadi 
I. 18% szolgálat alól való felmentése  tárgyában. 

56862 
VlTl897 

Jelentés teendő a végzett tanulók elhelyezése tár-
gyában. 

6075 Körrendelet a vasúti menetjegyekre vonatkozólag. 
1897 

Körrendelet a vasúti menetjegyekre vonatkozólag. 

5S538 
1897" 

Pillich Lajos szaktanár által beadott utiszámla 
megjegyzésekkel visszaküld ve. 

61881 
1897 

Halbieh és Huber művezetők fizetésük  illetményeiről 
értesülve. 

62990 Élelmezésről jelentés teendő. 
VI. 1897 

Élelmezésről jelentés teendő. 

62252 
VI a 897 

' 

Az óraadó tanárok megbízatása az 1897 - 9á-iki 
tanévre, továbbá uj kimutatás szerkesztendő a rendsze 
resitett tanárok óraadó illetményeiről. 

62683 
1897 

A párisi nemzetközi kiállításon való részvételről 
értesül a f.  bizottság. 

61299 Szterényi József  orsz. iparokt. főigazgató  állal ki-
1897 adott »La legislation sociale« czimü müve egy példányban 

megküldve. 

61555 
~1897~ 

A népfelkelő  tettleges szolgálat alól való felmen-
tésre jelentés teendő. 

68013 
"1897~ 

A népfelkelői  szolgálat alóli ideiglenes felmentés 
tárgyában. 

63965 
1897 

Az intézet tanulói, bármily beadás isiegyen, mindig 
az igazgató utján ezek tovább terjeszthetők. 



Az ügyira 
száma Az ügyirat tárgya 

29181 A kazánfűtők  és gépkezelők számára rendezendő 
~l897~ tanfolyamok  minla szervezete egy példányban megküldve. 

64995 
1 897 " 

Ösztöndíjas tanuló, szülői háznál vagy rokonainál 
való elhelyezése tárgyában. 

7127 
Í897~ 

Az állandóan alkalmazott napszámosok, ha szol-
gálatképtelenek, nyugdíjban részesitendők. 

63731 Egy küldött mentő-szekrény leltárba való vétele. 

G4340 
" 1897 " 

Körrendelet a felterjesztések  felzete  ügyében. 

68024 
1897 

Póthitel fedezet  hiányában nem engedélyeztetik. 

66751 
VI a 897 

Pillich Lajos szaktanár beadott utiszámlája folyó-
sítása ügyében. 

64442 
1897 

F. évi szeptember havi rovancsolás alkalmával 
mutatkozott pénztári többlet számadónak visszatérítendő. 

6?964 
1897 

A felveendő  és a már felvett  ösztöndíjas tanulónál 
ezen rendelet szorosan alkalmazandó. 

65528 Szolgálati táblázatok Iluber Antal ésHalbieh Jakab 
újonnan kinevezett művezetőktől felterjesztendők. 1897 

Szolgálati táblázatok Iluber Antal ésHalbieh Jakab 
újonnan kinevezett művezetőktől felterjesztendők. 

J
g 

QO
I C

< A kérelmezett sírkő felállítása  Sebők Ignácz volt 
agyagipavi szaktanár részére megengedtetik. 

71165 
1 897 

Dávid Dezső, Kékei Rudolf  és Nagy Dénes volt 
tanulóknak élvezett ösztöndíj elengedése tárgyában. 

67663 
VIja 897 

Huber Antal művezetőnek szeptember 16 —30-ig 
terjedő időre külön 29 frt  10 kr folyósiltatik. 



Az ügyirat! 
száma Az ügyirat tárgya 

68203' 
VT. 1897 

Utasítás a népfelkelési  szolgálat alóli ideiglenes 
felmentésre  vonatkozólag. 

65753 
VI. 1897 

Iparágak önálló üzése, illetve munkakönyv kivál-
tása tárgyában 

72604 
V7]a 897 

Építkezés ügyében értesül a f.  bizottság. 

v, , 

7351 
_1897 

Vasúti féláru  menetjegyekre vonatkozó kiegészí-
tési pont megküldve. 

72411 
Vl/a 897 

Élelmezés ügyében értesül a f.  bizottság. 

75921 
Vl/a 897 

Örley János főv.  iparisk. tanár intézetünkhöz való 
kiküldetéséről értesülve. 

70619 A tanítók nyugdíjintézetben való további fizetésre 
VI. 1897 elrendelve. 

75992 
"1897 

Előforduló  baleseteknél, az intézet, óvó készülékkel 
ellátandó. 

74408 
"1897 " 

Névjegyzék katonai igazolványokról az 1873. évi 
II-ik törvényczikk értelmében érvényél vesztette. 

81392 
"1897 

Scheffler  Nándor igazgatónak 100 frt,  Janecek József 
művezetőnek 50 frt  jutalomdijról értesülve. 

79939 
VI 1897 

Strohofl'er  Béla uj kőipari szaktanár kinevezéséről 
értesülve. 

75923 
Vl/a 89" 

Körrendelet az intézet beszerzési és felszerelési 
tárgyakról, a társintézetek is felkérendők. 

64436a 
_1897" 

A tanszemélyzetnek szolgálati táblázatai sürgősen 
felterjesztendők. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

7(5014 
1897 

Az 1897. évi tulkiadások fedezésére  200 frt  utal-
ványozva. 

81392 
1897 ; 

Scheffler  Nándor igazgató és Janecek József  mű-
vezető jutalomdija folyósítva. 

77427 
1897 

Dávid Dezső, Kékei Rudolf  és Nagy Dénes volt ta-
nulóknak az élvezett ösztöndíj megtérítéséről eltekintetik. 

7750(5 
"1897 

Országos vásárnapok mint szünnapok engedélyez-
tettek. 

81761 
1897 

Külföldi  ezégek utazó ügynökeinél lehetőleg óvato-
san teendő megrendelés. 

77395 
"1897" 

Ösztöndijak elvonása, illetve odaítéléséről értesítve. 

74986 
1897"" 

Óradíj többletek ügyében, továbbá Harmath Ödön 
tanár kötelező óráiról. 

76827 
1897 

Moldovány czég által küldött mentőszekrényhez 
tartozó Pravaz-féle  morphium fecskendő  hiányában. 

82610 
VI. 1896 

Szabályzat a papiros szállítására és megvizsgálására 
vonatkozólag. 

936 
1898 

Az 1897. évi elárusított ipartermékek kimutatása 
felterjeszteudő. 

79395 
"1897" 

Az 1898. évi jóváhagyott költségvetés megküldve. 

77848 
1897" 

Több tanuló élvezett ösztöndíja tárgyában. 

77850 
VI. 897 

Sándor Mózes kir. tanácsos f.  bizottsági alelnöknek 
neveztetett ki. 



ÍG 

Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

75976 
" 1897" 

Tandíj szedésről szóló rendelet. 

66142 
1897 

Agyagipari szaktanár kiküldetése a korondi fazekas 
helyzetéről. 

393. 
1898 

• Helység Névtáráéra való előfizetés. 

777 Grünwald István-féle  Geometria két példányban 
megküldve. VI. 

Grünwald István-féle  Geometria két példányban 
megküldve. 

784 
1898 

Előfizetésre  szóló felhívás  az 1898. évi statisztikai 
kiadvány sorozatára. 

793 Élelmezési szerződés tárgyában. 
1898 

1159 Szolgálati táblázatokhoz hiteles okmányok kérve. 
VI. 

2719 Üzv. Pluhár Jánosné felmentetik  a fia  állal élvezett 
ösztöndíj megtérítéséről. 1898 

Üzv. Pluhár Jánosné felmentetik  a fia  állal élvezett 
ösztöndíj megtérítéséről. 

6133 
1898 

A II. félévre  szóló, az egyes tanárok közötti óra-
felosztás. 

3178 
1898" 

A tanulók a műhelyekben teljesített munkálatok 
után való díjazása ügyében. 

71992 
1897 

Ipari szükségleteinek beszerzésére vonatkozólag. 

940 
"~Í898~ 

Biztosíték, illetve bánatpénz elfogadása  tárgyában. 

4699 
1898" 

Schefíler  Nándor utiszámlája érvényesíttetett. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

1022 
1898 

Az arczképes ineneljngyekre vonatkozó ujabbi el 
határozás. 

2718 Az iskolai év megnyitásáról szóló rendelet. 
1898 

78301 A párisi nemzetközi kiállításra való költségek fede-
zésére 000 frt  utalványozva. VI.897 

A párisi nemzetközi kiállításra való költségek fede-
zésére 000 frt  utalványozva. 

13702 
"1898 

Szűcs Gyula és Krisán Miklósnak a 11. félévre  az 
ösztöndíj megadatik. 

7592 Kapcsolattal 75976. sz. rendeletre jelentés teendő. 

1898 

5841 Ingatlan vagyonról törzskönyv vezetendő. 

1898 

79234 
1807 

A brüsseli kiállításról visszaérkezett tárgyakról 
jelentés teendő. 

17537 
1898 

Minden évben április 11 ike nemzeti ünnepnappá 
fog  emeltetni. 

137 ül 
1898 

Ifjúsági  önképzőkör szabályainak összeállítása el-
rendeltetik. 

7171 
"1898 

Kuzicska Gyula a »Nvomdászat tankönyve' czimü 
miinek egy példánya megküldve. 

14001 
" 1898 

Ösztöndíjas tanulóknál az esetleges kórházi költsé-
gek fedezésére  az engedély megadva. 

16593 
_1898 

Dr. Czobor Béla >Magyar koronázási jelvények' 
czimü müve egy példányban megküldve. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

13445 
lö98 

Élelmezési szerződés jóváhagyásáról értesül a f. 
bizottság. 

15855 
1898 

A leltárból való tárgyak törlése megengedve. 

14002 
1898 

Fekete Ferencz segédszolgának lemondása tudo-
másul véve. 

15375 
1898 

A második évfolyamot  végzett tanulók a budapesli 
áll. ip. iskolába való felvételre. 

17538 
1898 

Minden évben a beszerzett tárgyakról részletes 
jelenlés teendő. 

16826 
VI. 808 

A különféle  vallásfelekezete  tanulókra való ünne-
pek megtartásáról. 

21894 
Vl-a 98 

Minden tanulótól 3 frt  mühelyí biztosíték szedendő. 

13702 
VI. 898 

A nőipariskolát végzett növendékekről való felsőbb 
intézkedés. 

27877 
IX. 98 

Iparoktatási intézetek 1896,97. tanévre szerkesztett 
jelenlésének egy-egy példánya megküldve. 

29481 
IX. 98. 

Igazgaló által beadott eredeti okmányai vissza-
küldve. 

23304 
•VII. 98" 

- Törzskönyv vezetésre szóló tudnivalók. 

30083 
IX. 898 

Tanárok és művezetőknek szóló előléptetéseikről. 



Az ügyirat 
száina Az ügyirat tárgya 

25259 
VI. 898 

Jakab Albert segédszolga felvétele  tudomásul véve. 

29450 
1X7898 

Orley János szaktanár állal beterjesztett javaslat 
megküldve. 

26434 
TX.898 

»Elhnographia« czimü műre való előfizetés. 

30411 
1X898 

»Der Kunstscbatz« czimü miire való előfizetés. 

Orsz. iparoktatási főigazgatótól érkezett rendeletek. 
» 

Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

590 
1897" 

A negyedik évfolyambeli  tanulóknak kért julius 
havi szabadság nem engedélyeztetik. 

616 
1897 

t 
Az 1896- 97. tanév tanári zúrólanácskozásról 

jelentés leendő. 

663 
1897 

A tanulók által befizetendő  biztosítéki összegről. 

620 
1897 

Kóbori Ferencz művezető lakbére ügyében 

696 
1897 

A tanulók éjjeli munkálatokkal való foglalkozása 
tárgyában felvilágosító  jelenlés leendő. 

697 
1897" 

A végbizonyítványok tárgyában. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

716 
1897 

A tanulók éjjeli foglalkoztatására  szóló jelentés 
tárgyában. 

608 
1897 

3 darab 1896—97. évi értesítő küldendő. 

799 
1897 

Janecek József  művezetőnek a magyar honosság 
elnyerésére szóló okmányok visszaküldve. 

V , 
824 
1897 

A felterjesztett  tanári és f.bizottsági  jegyzőkönyvre 
észrevétel tétetik. 

877 
1897 

Értesítés, hogy uj kőipari szaktanár csak uj év után 
fog  alkalmaztatni. 

867 F. évi aug 28-iki f.  b. ülésben felvett  jegyzőkönyv 
1897' ő nagyméltóságának előterjesztve 

917 
1897 

F. évi szept. 4-én tartott tanári ülés jegyzőkönyvi 
határozatok tudomásul véve. 

941 
1897 

Az uj művezetők fizetése  folyósítása,  illetve azok 
eskületétele tárgyában. 

932 
1897 

A beküldött ifjúsági  önképzőkör szabályai tár-
gyában. 

933 
1897 

Schefller  Nándor igazgató által összeállított »Irás 
rajz« sorozat tárgyában. 

928 
~1897 

A marosvásárhelyi szakiskolától átjött leltári tár-
gyakról ő Excellentiájának jelentés tétetett. 

987-988 
1898 

F. évi szept. hó 24-én tartott tanári ülésben felvett 
határozatok tudomásul véve. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

, 928 
Í897 

Előterjesztés téve az óraadó tanárokra való megw 
bizatás ügyében. 

53738 
1897 

Stevens János belga miniszteri biztos érkezése 
jelezve. 

1025 Internátusról jelentés teendő. 
1897 

1039 ' 
A párisi kiállításra készítendő majolica portaié. 

1897 

999 Adatok az 1897-98-ikitanévről. 

1897 

53 
1897 

A tanulók által a felvételnél  bemutatott okmányok 
továbbra nem őrizendők meg. 

1005 
"1897 

Köszönet fejeztetik  ki az ifjúsági  önképzőkör által 
választolt diszlagságáért. 

1147 
1897 

Október hó 26-án tartott tanári ülé3 jegyzőkönyve 
tudomásul véve. 

1219 
1897" 

F. évi nov. 27. larlotl tanári ülésben felvett  hatá-
rozatok tudomásul vétellek. 

szám 
nélkül 

Pályázat hirdetve a párisi kiállításra készítendő 
tárgyakra. 

» • Schefíler  Nándor igazgató értesült, hogy a kibővi-
tendő tervek rajzaival jelentkezzék főigazgatónál. 

» Intézeti alaprajzok és fényképek  mielőbb terjesz-
tessenek fel. 

i Kiadandó monográfiához  szükséges adatok kéretnek. 



Az ügyirat 
száma Az ügyirat tárgya 

5 
1898~ 

1897. decz. hó 18-án tartott tanári ülés jegyző-
könyvének felterjesztése  tudomásul véve. 

1 
P. 898 

Párisi kiállításra szóló rendelet. 

2 
P.~898 

Párisi kiállításra vonatkozó,teendők. 

1269 
1897 

1897. nov. 26-án tartolt f.  b. ülésben hozott ha-
tározatok tudomásul véve 

1268 
1897 

A rendes tanév megkezdése, illetve annak végleges 
dönlése ügyében ő Excellentiájának előterjesztve. 

7 
1898 

Eddig használt félévi  bizonyítvány mintája felier-
iesztendő. 

41 
1898" 

Az 1899. évi költségelőirányzat összeállítása el-
rendeltetik. 

1201 
1897 

Utasítás selyemhernyókra vonatkozó felnevelésre 

szám 
nélküi 

A helybeli m. kir. államépitészeti hivatalnak kül-
dött építkezési ügyben szóló rendelet másolata megküldve 

114 
1898 

Az 1898. évi költségvetés túllépéséről. 

172 
1898 

Egyelőre a párisi kiállításnak készítendő tárgyak 
anyagának beszerzése, rendes költségvetés terhére be-
szerzendők. 

224 
1898 

1898. február  hó 14-én tartott tanári ülésben 
felvett  jegyzőkönyv visszavárólag megküldve. 



Az (lgyira 
száma Az ügyirat tárgya 

207 
1898 

A helybeli államépitészeti hivatalnál intézkedés 
tétetett áz építkezés ügyében. 

8 
F. 898 

A párisi kiállítás tárgyában. 

157 
1898 » 

Az ifjúsági  önképzőkör szabályairól értesül az 
igazgatóság. 

289 
1898 

Scheffler  Nándor igazgató és Maráth József  szak-
tanár beadott lakás ügyére vonatkozó kérvényre ér-
tesülve. 

188 
1898 

Január bó 25-én tartott tanári ülésben felvett 
határozatok tudomásul véve. 

11 
P. 898 

A párisi kiállításra általunk készítendő tálakról 
értesít. 

310 
1898 

Február hó 22-én tartott ülésben felvett  jegyző-
könyv határozatai tudomásul véve, továbbá egyes pon-
tokra sürgős jelentés kérve 

404 
~1898~ 

Tanári értekezleten márczius 30-án hozott hatá-
rozatok tudomásul véve. 

500 
1898 

April hó 29-én tartott tanári értekezleten hozott 
határozatok tudomásul véve. 

493 
1898 

Pillich Lajos szaktanár ' szabadsága tudomásul 
véve. egyben a kellő helyettesítés elrendeltetik. 

494 
1898 

Az építendő uj égető kemencze tárgyában. 

522 
1898 

A folyó  1897—98. évi .Értesítők* összeállítására 
felszólít, 



Az ügyirat 
száma 

Az ügyirat tárgya 

. 521 
1898 

A tartandó évi vizsgákról jelenlés teendő. 

556 
1898 

Adatok kéretnek a lefolyt  tanévről. 

571 
1898 

Az évi vizsgálatok napjairól érlesil. 







Azintézet személyzete a tanév végén. 

Schrffler  Nándor  igazgató, szobrász az I. félévben,  kőipari 
szaktanár az 1 —IV. évfolyamban,  az iparművészeti társulat és az 
oisz. közép isk. lanár-egyesület rendes tagja slb. Tanította az első 
félévben  a III. és IV. évfolyamban  lieti 0 -0 órán át a szabadkézi 
rajzot, a 111 —IV-ik évfolyamban  a kőip. szakrajzot heti 6 - 6 órán 
át, továbbá a III. évfolyam  első felében  heti 2 órán át a kőip. tech-
nológiát. A másik félévben  a III—IV. évfolyamban  heti 6—6 
órán át a kő-ip. - szakrajzot és a IV. évf.  heti 6 órán át szabad-
kézi rajzot. A f.  biz. előadója, az ifj.  önképző-kör t. b. elnöke. Heti 
óra száma első félévben  26 és műhelyvezetés, a II. félévben  18 óra. 

Maráth  József  agyagip. szaktanár, az iparművészeti társulat ren-
des tagja, az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja stb. Tani-
tolla a 111. és IV..évfolyamban  heti 2 órán át az agyag-ip. technoló-
giát, a II. évfolyamban  heti 2 órán át vegy- és ásványtant, a III. 
évfolyamban  heti 2 órán át a könyvviteltant, vegytani gyakorlatokat 
a III. és IV. évfolyamban  heti 4 - 4 órán át, irásrajzot heti 1 órán 
át a III. évfolyamban.  Továbbá az agyagipari szakosztály főnöke, 
internatusi felügyelő,  felügyelő  bizottsági jegyző és intézeti számadó. 
Heti óra száma első es második félévben  17 óra. 

Iíarinath  JUilön  mintázó tanár, az iparművészeti társulat rendes 
tagja, az orsz. középiskolai tanár-egyesület rendes tagja, az erdély-
részi Kárpát-egyesület rendes tagja. Tanította a mintázástaz I—lV. 
évf.,  heti 6 - 6 órán, az első félévben  heti 2 órán át,a IH. évfolyam-
ban a leiró-épités és alaktant, I. é.» II. évf.  a szabadkézi rajzot 
heti 6—6 órán át, a II. félévben  az I —IV. évfolyamban  a mintázást 
heti 6—6 órán át. A tanári könyvtár könyvtárosa, az ifjúsági  önk.-
kör védnöke. Továbbá a kőipari szakosztály főnöke.  Heti óra száma 
az első félévben  38, a második félévben  24 óra. 

nílich  Lajos  agyagipari műhelyvezető, szaktanár, az országos 
középisk. tanáregyesület rendes tagja stb. Az I. és II. félévben 
műhelyvezető tanár az I —IV.évf.,  a I —II. félévben  I. és II. évf.  heti 
6 - 6 órán át a szabadk.-rajzol tanitotla, a tanári-testület jegyzőj e. 



Heti óra száma az első félévben  40, a második félévben  (28 műhely 
és 12 szabadkézi-rajz óra) szintén 40 óra. 

Strohoffer  Béla  kőipari műhelyvezető tanár, szobrász (a II. 
félévben)  az I - IV. évfolyamon  műhelyvezető tanár, (a II. félévben) 
leiró épités és alaktant a 111. évf.  heti 2 órán át, (a II. félévben)  a 
III. évf.  a kőipari technológiát heti 2 órán át, (a II. félévben)  szabad-
kézi rajzot a III. évf.  heti 6 órán át. Heti óra száma az első félévben 
nem volt, a II félévben  10 és 30 műhely óra, összesen 40 óra. 

Király  Lajos  róm. kath. főgimnáziumi  rendes tanár, tanította 
az I —IV. évfolyamon  a magyar nyelvet heti 6 órán át. 

Félegyházi  Antal  ev. ref.  collég, rendesv̂  tanár tanította az I. 
évfolyamon  a természettant heti 2 órán át. 

Olasz  Gyula  ev. ref,  koll. rendes tanár, tanította az I. évfolya-
mon az elemi mértani és rajzot heti 6 órán át, ugyanennek az 
osztálynak szépírást heti 1 órán át, számtant a III. és IV. évfo-
lyamon ál heti 3 órát, összesen 10 óra. 

Gásjwr  Balázs  róm. kath. főgymnasiumi  rendes tanár, tanította 
az I. és II. évfolyamon  a számtint heti 5 órán át. 

Barabás  Jenő  áll. főreálisk.  rendes tanár, tanitolta a II. évfo-
lyamon az ábrázoló mértant és rajzot heti G órán át. 

Kovács  István  ev. ref.  segédlelkész, tanította heti 2 órán át a 
valláslant. 

Kőrösy  Géza  róm. kath. lelkész, heti 2 órán át a vallástant. 
Vári  Albert  unitárius lelkész, heti 2 órán át a vallástant. 
Janecek  József  kőip. művezető, a műhely decoratio részét 

vezette heti 54 órában. 
Huber  Antal  kőip. művezető, kőfaragói  részét vezette heti 54 

órában. 
Kóbori  Ferencz  agyagip. művezető, a műhely korongozási, ége-

tési és kályhakészités részéi vezelle, heti 51 órában. 
Ilalbich  Jakab  agyagip. művezető, a műhely gipszformázási, 

negaliv forma  készítését és a gypszesztprgályozását vezette heti bí 
órában. 

Dr  Kassay  Albert  városi orvos, s mint intézeti orvos, az ösz-
szes tanulókát kezelte, évközben 34 tanuló ujraoltatott be, továbbá 
minden hónapon alapos szemvizsgálat tartatott az összes tanulókkal. 

Iroda:  Scheffler  Nándor igazgató, irodafőnök;  Maráth József 
szaktanár segédkezelt az irodai munkálatokban. 

Szolgák:  Likmán Ignácz iskolaszolga, előbb Fekete Ferencz, 
később Jakab Albert segédszolga.'-- • 



Az 1897I98. évi tanévben végzett 

tananyag. 

I. évfolyam. 

1. Magyarnyelv. 

a) A magyarnyelv és helyesírás gyakoriali alapon, az irály 
fogalma,  felosztása  és kellékei. A levél különböző faja. 

b) Olvasmány az ipar köréből s kivált a magyar történelemből 
az <Arpád kora« s ez be is tanitva véletett. 

Mindkét félévben  lieli 2 órán tanította Király Lajos tanár. 

2. Számtan. 

Tízes számrendszerben egész, közönséges és tizedes törtszámok 
leírása, kiolvasása. Méler rendszerben, hosszlerülelben, ür és suly-
mértékek, továbbá ahazai pénzrendszer ősaz időmértékeinek ismer-
telése. Nevezetlen és nevezett égés*, közönséges és tízes törtszá-
mokkal a négy alapmivelet. Közönséges tört' alakok, tizedes és 
viszont kifejezve. 

Mindkét félévben  heti 3 órán tanította Gáspár Balázs tanár. 

Mértan. 

A méterrendszer hosszmérlékei. A sikmérlan alaptételei. 
Szögek mérése. Mivelelek egyenesekkel és szögekkel. Háromszög, 
négyszög és sok szögek. A kör körbe és körkörülirt sokszögek szer-
kesztése. Tojásidom. Csigavonal. Ellipsis. Területszámitás. Hasonló 
és egybevágó idomok szerkesztése. Symmetria. Testmérlan, hasáb, 
gnla, henger, kup, gömb ismertetése, felszínének  és a köbtarlalmá-
nak kiszámítása. 



Mindkét félévben  heti két órán át, tanította Olasz Gyula 
tanár. 

4. Mértani rajz. 

A szögek szerkesztése. Müveletek szögekkel. A síkidomok, 
kör, tojásidom, csigavonal, ellipsi szerkesztése. 

Mértani sikdiszitmények. Egyszerű testek axonometrikus ábrá-
zolása, árnyékolása. 

Mindkét félévben  heti 4 órán tanította Olasz Gyula tanár. 

5. Természettan.1 : 

A testek közös tulajdonságai. Az anyag szerkezete. A testek 
mozgása. A szabad esés. A munka és a gépek. A folyadékok.  A lég-
nemű testekről. A melegségről. A Schubert-Heller Agost-féle  termé-
szetrajz szerint. 

6. Szabadkézi-rajz. 

A szabadkézi-rajzban való általános bevezetés. Táblai elöraj-
zolás és mintalapok (falminták)  után irón-és tussal való rajzolás. 

Első félévben  heti 6 órán tanította Harniath Ödön és másik 
félévben  heti 6 órán tanította Pillich Lajos tanár. 

7. Mintázás. 

Egyszerű elemi alakok fősz-modellek  után. 
Mindkét félévben  heti 6 órán tan totta Harmath Ödön tanár. 

8. Szépírás. 

Folyó és rondirás. 
Mindkét félévben  heti 1 órán tanította Olasz Gyula tanár. 

II. évfolyam. 
1. Mag-yarnyelv. 

a) A fontosabb  polgári ügyiratok. 
b) Olvasmány : Az ipar körébe vágó dolgokról és a magyar 



történelemből: »Á küíömböző családokból választott királyok kora* be is tanitva vétetett. 
Mindkét félévben  heti 2 órán tanította Király Lajos tanár. 

2. Számtan. 

Számolási elónyök : Rövidített szorzás és osztás. Négyzetre-
emelés, gyökvonás; egyszerű és összetett aránylatok alkalmazva a 
kő-és agyagiparhoz szükséges példákon. Kamat számitások, a hazai, 
franczia  és német pénzrendszerek ismertetése; a franczia  és német 
pénznemeknek osztrák-magyar értékre való átszámítása. 

Mindkét félévben  heti 2 órán tanította Gáspár Balázs tanár. 

3. Ábrázoló mértan. 

A vetítés fogalma.  Különböző téridomok derékszögű vetülete 
két képsikon. Három képsík. Vetítés 4 térnegyedben. A valódi 
nagyság meghatározása. Két egyenes. Egyenesek hajlásszöge nyo-
mai. Csavar vonalak, forgási  testek vetítése. Testek síkmetszése, 
áthatása. Árnyéktan ; testek vetett és saját árnyéka. Ferde vetítés. 
Távlattan. Különböző távidomok távlati képének szerkesztése. De-
rékszögű vetületeiből s az eltűnési pontok módszerével. Egysze-
rűbb tárgyak építmények távlati rajzolása természet után. Készí-
tettek a tanultak köréből 20 — 24 rajzot. 

Mindkét félévben  heti 2 elméleti és 4 rajz órán tanította Bara-
bás Jenő tanár. 

4. Szabadkézi rajz. 

Huszka, Vidéky, Várdai-féle  lap és faliminták  utáni rajzolta-
tás, irón- és tussal való kihúzás és festés. 

Heti 6 órán első félévben  tanította Harmalh Ödön, II. félévben 
Pillich Lajos tanár lanilolla heti ö órán. 

5. Mintázás. 

Mintázás agyag- és viaszkban egyszerűdiszitési gypszminták 
után, a tanulók tehetsége szerint. 

Mindkét félévben  tanította Harmath Ödön tanár. 

tí. Vegy- és ásványtan. 

A fontosabb  elemek, úgymint oxigén, hydrogén, nitrogén, chlor, 
brom, jod, fluer,  carbon,kén phosphor, árzén, mágnézium, bárium, 



stroncuium, alumínium, chrom, kábáit, horgany, ón, ólom, réz, vas, 
mangan, uran antimon, higany, bismutli, arany, ezüst, platina és 
ezek leggyakrabban előforduló  vegyületeinek megismertetése. A 
vegytannal kapcsolatosan a nevezetesebb ásványok is megismertettek. 
Mindkét félévben  heti két órán tanította Maráth József  tanár. 

III. évfolyam. 
1. Mag-yarnyelv. 

a) Az ipartörvény legfontosabb  részének ismertetése. 
b) Olvasmány: Az iparra vonatkozó müvek köréből és a 

magyar történelemből. »A Habsburgházból származott királyok kor-
szaka« III. Károlyig vétetett és taníttatott is. 

Mindkét félévben  heti 1 órán tanitotta Király Lajos tanár. 

2. Számtan. 

Négyzet és köbszámitás. Mértani testek és különféle  edények 
felületének  és köbtartalmának kiszámítása. Költség számítás. 

Mindkét félévben  heti két órán tanitotta Olasz Gyula tanár. 

3. Szabadkézi-rajz. 

Szakkönyvek utáni minták rajzolása. 
Irónnal, tussal, szénnel, krétával crayonnal, valamint festé-

kekkel. Szakszerűen felosztva  gyp zmínta utáni rajzolás. 
Első félévben  heti hat órán tanitotta Scheffler  Nándor igaz-

gató, másik félévben  heti 6 órán tanítottaStrohoffer  Béla tanár. 

i. Kőipari technológia. 

Legfontosabb  faragható  kövek ismertetése és ezeknek előfor-
dulása. Kőfejtés  és ahoz használt eszközök. A geologia és petro-
grafia  rövid ismertetése. A korszakok és az abban előforduló  képle-
tek. A kőzetekről általában. A faragható  v. épületkövek jellem-
zése. A kőfaragásnál  használt eszközök, szerszámok, gépek stb. A 
nyerskövek kidolgozása, csiszolása, fényezése,  aranyozása. A fösz. 
kőragasz és czement alkalmazása. 

Első félévben  tanitotta Scheffler  Nándor igazgató heti két 
órán, második félévben  tanitotta Strohoffer  Béla tanár heti 
két órán. 
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5. Agyag-ipari technológia. 

Az agyagipar rövid története. Az agyagiparban alkalmazott 
nyersanyagok. Az agyagiparban alkalmazott nyersanyagok minő-
sége és tulajdonsága. Az anyagnak fő  v. normál alkatrészei, mellék-
alkatrészei, v. idegen anyagok, soványító, olvadó, mázképző és festő 
anyagok. A nyers anyagok nyerése és előkészítése, az agyagkeve-
rék előállítása, az agyag feldolgozása,  az agyagáruk szárítása és 
égetése. A máz előá litása, festés  és mázolás. A leggyakrabban hasz-
nált munkagépek és készülékek (rajzokban való) megismertetése. 

Mindkét félévben  heti 2 órán tanította Maráth József  tanár. 

6. Leíró épités és alaktan 
(Kőipari szak.) 

Alapozás, kőműves- és kőfaragó-munka.  Boltozatok, lépcsők. 
Építészeti részieteknek stylszerü magyarázata. Ácsmunka és föld-
szerkezetek. Építési alaktan, u. mint oszloptendek, korlátok, párká-
nyok, ajtók, erkélyek, ablakok slb. 

Első félévben  heti 2 órán tanította Harmath Ödön tánár, a 
másik félévben  heti 2 órán tanította Strohoffer  Béla tanár. 

7. Mintázás. 

Egyszerű és complikáltabb diszitési alakzatok miniázása, fősz 
modellek és lapminták után, agyag és viaszkban gypsz, és enyv 
formázás. 

Mindkét félévben  heti 6 órán tanította Harmath Ödön tanár. 

8. írás-rajz. 

Római számok és betűk. Vázbetük. Góthbetük. Rond-irás 
Ó-Frankbetük. Diszbetü. Arabs számok és újkori góth Írásnak való 
megrajzolása, szerkesztéssel, fali  minták után. 

Mindkét félévben  heti 1 órában tanította Maráth József  tanár. 

9. Szakrajz. 
(Kőipari szak.) 

(Alaktani és kőmetszési gyakorlatok.) Párkányok, őv és 
főpárkányok,  consolok, pillérek, erkélyek, portalék, homlokzatok, 
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lépcsők egyszerű és díszesebb sírkövek szakkönyvek után, oszlopok 
balluslradok stb. 

Mindkét félévben  heti fi  órán tanította Scheffler  Nándor 
igazgató. 

10. Vegytani gyakorlat. 

Az agyagnak empirikus uton való megvizsgálása. Agyagkeveré-
kek, különböző czimü engóbok és mázak előállítása, valamint ezek-
nek gyakorlati alkalmazása. 

Mindkét félévben  heti 4 órán tanította Maráth József  tanár. 

IV. évfolyam. 
1. Magyarnyelv. 

A három előbbi év tananyagának ismétlése és alkalmas olvas-
mányok mellett a magyar történelem III. Károlytól 18ü8-ig és a 
magyar alkotmány főbb  rendelkezései vétettek át. 

Mindkét félévben  heti 1 órán tanította Király Lajos tanár. 

2. Számtan. 

Az első 3 évfolyamon  tanullak ismétlése. 
Mindkét félévben  heti 1 órán tanította Olasz Gyula tanár. 

3. Könyvvitel. 

A könyvvezetésről általában. Adós hitelező és fogalma.  A szám-
lák különböző nemei. Kereskedelmi könvvek s a rájuk vonatkozó 
törvényes határozatok. Leltár, pénztárkönyv, pénznapló s főkönyv 
berendezése és vezetése. A segédkönyvek közül a rovanyzók (áru 
nyersanyag, küldemény és intézvény, rovanyzó) megrendelési, lejá-
rali, másolati, munkabér és szerszámkönyv ismertetése. Leltár és 
mérlegkészítés, a főkönyvi  számlák bt zárása. Egy hóra szóló üzlet-
terv kidolgozása a lényeges és segédkönyvekben. A mühelyi könyv-
vezetésből 

az itt hasznait tőbb könyvek, u. m. mutikabérkönyv és 
bérlajstrom, anyagnapló, anyagkönyv és a kiszámítási könyv beren-
dezése és vezetése. 

Mindkét félévben  heti 2 órában tanította Maráth József  tanár. 
4. Szabadkézi rajz. 

Szakkönyvek utáni minták rajzolása irónnal, tussal, crayon-
nal szénnel, krétával, valamint festékkel,  Gypszuiinta uláni rajzó-



lás. 'Nagyítások. Tervezetek. Complikáltabb ékítmények. Fejek 
(mellszobrok) rajzolása gypsz minta után. Természet utáni rajzo-
lás, különös tekintettel a kő-, illetve agyagipar körében előforduló 
alakokra a növendékek iparága szerint mindkét félévben  heti 0 
órán tanitotta Scheffler  Nándor igazgató. 

5. Szakrajz. 
(Kőipari szak.) 

Szökőkutak, sírkövek, kandallók stb. tervezése. Boltozatok, 
lépcsők. Oszlop rendek. (Mauch után.) Gothikus boltivek, díszesebb 
portálék. Természet utáni rajzolás, sírkövek és egyéb építési rész-
letek. Sablonok és természetes nagyságú rajzok készítése, magya-
rázattal a stylnemüekre. 

Mindkét félévben  heti 6 órán tanitotta, Schefíler  Nándor 
igazgató. 

6. Mintázás. 

Rajzok és fényképek  utáni mintázás. Gyakorlati értékű mintá-
zások a tanulók iparágai szerint, a tanulók tehetségeihez mérten. 
Figurális másolatok agyagban. Tervezések. A mintázás tanításával 
kapcsolatosan a stylformák  magyárázata. Gypsz és enyvformázás 

Mindkét félévben  heti 6 órán tanitotta Harmath Ödön tanár. 

7. Veg-ytani g-yakorlat. 

Szines mázak és festékek  készítése a cserépre való alkalma-
zása és beégetése. 

Mindkét félévben  heti 4 órán tanitotta Maráth József  tanár. 

8. Ag-yag-ipari technológia. 

Különleges keramia: a tégla, teracotta, alapcsövek, tüzálló-
agyagáruk, közönséges fiizekas  és bunzlani edények, svájczi majo-
lica kálvhák, kőedény, finom  és durva kőagyagáru, az olasz majo-
lica és a porczellán a n y a g a i n a k megismertetése és feldolgozása.  A 
különleges agyagárukra alkalmazott mázak festékei,  összetétele és 
beégetése. Az előbbiekben említett áruk előállítása közül leggyak-
rabban használt gépek és eszközök (rajzok által való) megismer-
tetése. Mindkét félévben  heti két órán át tanitotta Maráth József 
tanár. 



9. Müheíyi gyakorlatok. 
a) Kőipari  szalc 

Megismertelése a kőipari szakon előforduló  műveletekben bizo-
nyos kézügyességnek elsajátítása. Közős megismertetés nz egyes 
szerszámok szerkezetét, kezelését és használatát. Márvány, trachyt 
és homok kőből való mértani testek, párkányok s azok díszítéseinek 
faragása.  Nagyobb méretű épület díszítések, oszlopfejek,  ballustra-
dok, lépcsők, ornamentek, sírkövek, torzfejek,  zárkövek stb. 

Ezen szakosztály a lefolyt  tanévben több megrendelést teljesí-
tett. A készmunkák az intézet készáru raktárában elhelyezve. 

Mindkét félévben  I. évfolyamon  líeti 21 óra, II. évfolyam 
heti 23, III. évfolyamon  heti 23 és a IV. évfolyafyainon  heti 27 órán 
át tanította, illetve vezette az első félévben  Scheffler  Nándor kőip. 
szaktanár, Janecek József,  Huber Antal művezetők. A másik 
félévben  Strohoffer  Béla szaktanár, Janecek József  és Huber Antal 
művezetők. 

b) Agyagipari  szalc. 

I. évf.:  Tanmenet szerinti korongolási gyakorlatok. Egyszerűbb 
használati edények korongolása. Egyszerűbb lapok, kertidiszek és ha-
mutartók stb. formázása.  II. évf.  Használati edények, egyszerűbb görög 
és római edényalakoknak kész minta utáni korongolása, formá-
zása és esztergályozása színes agyagpépekkel (Engobe) való öntés. 
Kályhacsempék és kisebb teracotta tárgyak stb. formázása.  111. 
évf.  Díszesebb edények, görög és római edényalakok korongolása és 
esztergályozása minta és rajz után ; engoba öntés. Előformázást  és 
bevonást igénylő csempék, sarok csempék, párkányok és díszesebb 
terracották formázása  s azoknak mázolása és égetése. Gypszforma 
öntési müveletek. Egyszerűbb formák  öntése és sokszorosítása; esz 
tergályozás, sablonok készítése. IV. évf.  Díszesebb edények, tálak 
görög és romai edényalakok korongolása é3 esztergályozása rajz 
után. Nagyobb kerti vázák és dísztárgyak formázása.  Kályha részek 
formázása  és szabása, azoknak mázolása égetése és felállítása. 
Gypszforma  öntési müveletek. Összetett darabformák  öntése és 
berendezése a kivánt sokszorosításnak megfelelőleg.  Minták öntése 
és esztergályozása rajz után. Sablonok. Ezen szakosztály a lefolyt 
tanévben több megrendelést teljesített. A készmunkák az intézet 
laboratóriumába vannak elhelyezve. 

Mindkét félévben  I. évf.  heti 21 órán, II. évf.  heti 23, III. 
évf.  heti 27 órán és IV. évf.  heti 27 órán át tanította, illetve 
vezette Pillich Lajos szaktanár, Kóbori Ferencz és Halbrich Jakab 
művezetők. 







T a n t e r v . 

A kS' és agyagipari ssaMsMa tantárgyainak órabsoszlása 
évfolyamok  és ssakofe  saeriat karetkesa: 

a) Kőipari  szak. 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

T a n t á r g y j 
Heti 

óraszám Jegyzet 

I.  évfolyam. 

1 Magyarnyelv 2 
2 Számtan 3 te* 
3 Mértan . 2 
4 Mértani rajz . . . . . . . 4 7T 
5 Természettan 2 
fi Szabadkézi rajz 6 —^ 

CD-
7 Mintázás 6 Ct>-

8 Szépírás 1 cr 
9 Vallás 1 a 

27 
Mühelyi gyakorlat 21 

Összesen . . 48 

II.  évfolyam. 

1 2 f 
2 2 a 

. 3 Ábrázoló mértan 2 pr n> 
4 Ábrázoló mértani rajz . . . . 4 i—»• 
fi 6 —Í 

cr-fi Vegy- és ásványtan . 2 CD-

7 Vallás 1 cr 
CD 8 Szabadkézi-rajz . ' 6 

25 
Mühelyi gyakorlat 23 

Összesen . . 48 
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T a n t á r g y Ilcti 
óraszám Jegyzet 

III.  évfolyam. 
1 Magyarnyelvtan 1 
2 Számtani gvak és költségszámitástan 2 
3 Szabadkézi-rajz 0 
4 Mintázás 0 
5 • írás rajz 1 cr-
6 Kőipari technológia . . . . : 2 
/ Leiró épités-aiaktan . . . . 2 
8 Szaki ajz 6 CD 

9 Vallás 1 
27 

Műhelyi gyakorlat 28 
Összesen . . 50 

IV.  évfolyam. 
1 Magyarnyelv 1 
2 Számtani ismétlés 1 
3 Könyvvileltan 2 
4 Kó'ip. szakrajz 0 
0 Szabadkézi rajz 0 
6 Vallás 1 
7 Mintázás 6 

23 
Mühelyi gyakorlat 27 

Összesen , . 50 
13) Agyar/ipari  szak.  I.  évfolyam. 

í Magyarnyelv 2 
2 Számtan . . . 3 
3 Mértan 2 Q . 

4 Mértani-rajz 4 CLS 

0 Természettan 2 

0 Szabadjíézi-rajz 0 CD-

7 Mintázás 6 < 

8 
9 

Szépírás 1 c r 
CD 8 

9 Vallás 1 
27 

Mühelyi gyakorlat 21 
Összesen . . 48 
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T a n t á r g y Heti 
óraszám 1 Jegyzet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

II.  évfolyam. 

Magyarnyelv 
Számtan 
Ábrázoló mértan 
Ábrázoló mértani rajz 
Szabadkézi rajz 
Mintázás 
Vegy- és ásványtan 
Vallás 

2 
2 
2 
4 
6 
6 
2 
1 

M
indkét 

félévb 

Miihelyi gyakorlat . . . . 
Összesen . . 

25 
23 
48 ' 

CD D 

III.  évfolyam. 

1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
y 

Magyarnvelvtan 
Számtani gyak. és költségszámitástan 
Szabadkézi rajz 
Mintázás 
írás rajz 
Agyagip. tecbnologia 
Vegytani gyakorlatok 
Vallás 

Miihelyi gyakorlat 
Összesen . . 

IV.  évfolyam 

1 
2 
fi 
fi 
1 
2 
4 
1 

23 ~ 
27 
50 

í 
2 
3 
4 
5 
0 
7 

Magvarnyelv 
Számtani ismétlés 
Könyvviteltan 
Agyagip. tecbnologia és vegyt. gyak. 
Szabadkézi rajz 
Mintázás 
Vallás 

1 
t 
2 
fi 
6 
fi 
1 

5" 
—) 

rt-
re-

Mühelyi gyakorlat . . . . . , 
Összesen . . 

23 
27 
50 

cr  ' 
CD 



A tanulók névjegyzéke és érdem-
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1. évfolyam. 
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1 Csiszér János 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 i a. 
2 Barfalis  János II. f é 1 é V b. k i m. a. 
3 Kiss Károly 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 i 1 a. 
4 Lakatos Sándor 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 i 2 a. 
5 Ugri István 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 a. 
6 Sófalvi  József k i m a r a d! t a. 
7 Bolla Zoltán 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 k. 
8 Krisán Miklós — 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 k. 
9 Jakabfy  József 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 k. 

10 Soós Kálmán 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 k. 
11 Szálló Béla 1 2 2 3 3 2 2 9 1 2 2 1 2 k. 
12 Mihály István 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 k. 
13 Goldstein Ignácz k i m a a d t k. 
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1 László József 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 . 
a. í. 

2 Koncz Imre 2 1 2 i 2 2 2 2 1 1 2 2 a. i. 
3 Vetési Sándor 1 1 ll 1 1 1 1 | 1 1 1 1 a. i. 
4 Gáspár Károly 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 a. i. 
5 Bartha Pál 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 a. i. 
6 Szűcs Gyula 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 k. i. 
7 Belle Zoltán 1 2 2 2 2 2 2 2 2 i 2 2 k. i. 
8 Blank Gyula 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 k. i. 
<) Csont Lázár 2 2 3 3 1 ' 1 1 1 2 2 1 2 k. i. 

10 Fancsali Bálint 

1 V 
2 3 2 2 
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1 1 
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2 1 1 2 
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1 Szobovits Gyula _ 1 * 3 1 2 1 2 2 2 
1 

2 
1 
a. 

2 Sófalvi  Sándor — — 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 a. 
3 Kolcsár Béla — 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 a. 
4 Nemes Lajos — — 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 i 2 a. 
5 Farkas József — — 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 a. 
6 Kiss Szilárd — — 2 1 2 2 2 2 3 2 2 l 2 2 a. 
7 Dávid Dezső k i m a r a d t 1 I 1 k. 
8 ( Karda Károly 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 — 2 2 2 k. 
9 Simó Béni 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 - 1 2 2 k. 

10 Pluliár Adolf k i m a r a d t | 1 k. 
11 Felek Gyula t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 k. 
12 Wogyoróssy S. 1 1 1 1 1 1 ll 1 1 1 — 1 1 1 k. 
13 Nagy Géza 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 — 1 2 2 k. 
14 Siklódy Lörincz 2 2 2 1 1 2 2 1 1 l i - 1 1 , 2 k. 
15 Muszták Ferenc 2 2 2 1 1 3 O 

O 
2 2 — 1 2 ' 2 k. 

16 László Lörincz 
1 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ' 2 
1 

k. 
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2 a. i.' 2 Bányai Sándor 1 3 2 3 3 3 2 - 3 2 2 2 3 a. i. 
3 Hermán Gyula 3 3 3 3 2 2 2 — 2 2 2 2 3 a. i. 
4 Szász Árpád L! 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 a. i. 
5 Klappenbach Árpád 2 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 k. i. 
r> Deák Imre l1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 k. i. 
7 Bálint Béla 1! 2 2 1 — 2 2 3 1 1 2 2 k. i. 
8 Dobay Endre 1, 1 2 2 — 1 1 1 1 1 1 1 k. i. 
9 Gáspár Ferencz l| 2 3 2 — 1 1 1 1 1 1 2 k. i. 

10 
1 

llkey Henrik 2 2 2 2 

f 
— 2 2 1 1 1 

1 

2 2 k. i. 

Rö\iditések a jegyzet rovatban : a. i. = agyagiparos, k. i = kőiparos. 

Rendkívüli tanuló volt: 1. Ferenczy Géza, 2. Volkán János. 

Éfdemsorozatok. 

Sor-
szám 

Miilielyi munka 
gyakorlatok Előmenetel Szorgalom Magaviselet 

1 

2 

3 

Igen ügyes Jeles | Igen szorgalmas Teljesen meg 
felelő 1 

2 

3 

Ügyes Jó Szorgalmas Megfelelő 

1 

2 

3 Elég ügyes Elégséges Nem e ég szor- . Kevésbé meg-
gahnas ' felelő 

4 Nem elegendő 
ügyes Elégtelen Hanyag Nem megfelelő 



Statisztikai adatok ,az i897)98-iki 
tanévről. 

a) Beíratott. 

1. A kőipari szakon 27 rendes, 
2. Az agyagipari szakon 22 rendes. 
3. Rendkívüli 2 

Összesen . 51 tanuló. 

b) Nemzetiség  szerint: 

1. Magyar 49 
2. Oláh 1 
3. Német . . . . . , 1 

Összesen . . . . 51 

b) Vallás  szerint  : 

1. Római katholikus , . 2: 
2. Ev. református  I1 

3. Unitárius 
4. Görög katholikus 
5. Izraelita 
6. Lutheránus . . . • . , . . . . 

Összesen . . . . 5 



d) Születési  év  seerint: 

1876 1 
1878 1 
1879 4 
1880 6 
1881 5 
1882 18 
1883 10 
1884 5 
1885 1 

Összesen . . 5 1 

e) Évközben  kimaradt  . . . 5 

f)  A tanév  végén  volt: 

1. A kőipari szakon . . . . 25 
2. Az agyagipari szakon . . . 21 

Össszesen . , 46 
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Tanulókra vonatkozó kimutatás. 
A tarmlók anyakönyvi névjegyzék?. 

I.  évfolyam. 

Születési Atyja vagy 
C A tanuló neve gvám ia neve Iskolai elő-
N 
w 

A tanuló neve 
helye 

ideje, ' C Í/I foglalkozása  s képzettsége 
o helye év, hó | lakhelye 1 1 
r: nap > 

| lakhelye 
1 

Csiszár János Héjasfalva 1883 1 ' 1 1 
|15 r.kaiti. Csiszér János VI. elemi oszt ápr. jvasu. pályaőr 

Segesvár 
£ Bartalis János Kadáes 1884 14 unitár. Bartalis Lajos 

dec. 22 -TÍöldm.Kadács 
a Kiss Károly Héjasfalva 1884 14 ev. ref.  Kiss Áron vas II. gymn. 

máj. 17 | | uti őrBügöz 
II. gymn. 

4 Lakatos Sándor Malomfalva 1883 15 r.kath Marosi Mihály I. gymn. 
okt. 11 . földmivelő 

Farkaslaka 

I. gymn. 

5 Ugri István Zombor 1883 15 i» Ugri Mihály 11. gymn. 
jut. 12 fazekas 

11. gymn. 

Sófalvi  József 
Zombor 

G Sófalvi  József Szt-Miklós 18S4 14 unitár. Bálint János VI. elemi o. 
aug. 21 — földmives 

Szt-Miklós 
7 Bolla Zoltán ütveskányi 

(Somogyin.) 
1885 
okt. 6 

13 r.katli. Bolla Árpád 
vasúti elöl járó 
Nyul (Gyön-

» 

Krisán Miklós gyös) 
8 Krisán Miklós Alsó-Jára 1884 

okt. 7 
14 g.katli. KrisánMaruea 

házi cseléd 
Alsó-Jára 

» 

9 Jakab3 József Szt-Erzsébet 1882 1G ev. ref. Jakabfi  József 11. gymn. 
márcz. megyei irnok 

11. gymn. 

5 Segesvár 
LO Soós Kálmán Fiatfalva 1883 

náj.24 
15 » Soós Farkas 

ref.  lelkész 
Fiatfalva 

VI. elemi o. 

11 Szálló Béla Kózdi-Polyán 1883 15 r. kath Szálló János II. gymn. 
ipr. 14 fötdmivclö 

Kézdi-Potyán 

II. gymn. 

12 Mihály István » 1883 
lug. 17 

15 „ Mihály Antal 
földmivelő -

13 
Kézdi-Polyán 

13 Goldstein Ignác Homoród 1884 14 izrítel aoldstein Jó- III. gymn. 
(Hunyadm.) jun. 5 1 — zsef  szatócs 

Bardocz 

III. gymn. 
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| lakhelye 
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1 László József Bögöz 1882 
jul. 30 

jlG 'ev. ref László Zsig-
mond földm. 

Bögöz 

' Végezte int. 
I. évfolyamát 

2 Koncz Imre Kis-Solyraos 1885 
jan. 10 

13 'unitár. Simó Lidi 
földmivelőnő 
Kis-Solyinos 

yi 

3 Vetési Sándor Rugonfalva 1881 
okt. 23 

17 ev. ref. Vetési Sándoi 
főldmivelő 
Rugonfalva 

X 

4 Gáspár Károly II.-Szt-Márton 1882 
jan, 18 

16 •i Gáspár Pál 
körjegyző 

II.-Szt-Márton 

» 

5 Bartha Pál Erzsébet-
város 

1883 
niárcz. 

5 

15 r. kath. Bartha Fe-
renezné nap-
számoscseléd 

Bun 

» 

G Szűcs Gyula Antalfalva 1882 
jan. 21 

1G ev. ref. Szűcs Pál 
irodaigazgató 
Sz.-Udvarhely 

» 

7 Bcllo Zoltán Tur 1882 
jun. 29 

16 Belle László 
képezdei tan. 
Sz.-Keiesztur 

» 

8 Blank Gyula Gyéres 1882 
jun, 18 

16 r. kath. Blank Gyula 
pályafelvigy. 
Angyalföld 

!) Csont Lázár Miklósfalva 1882 
jun. 2 

1G 
-

Csont Lázár 
főldmivelő 
Miklósfalva 

-

10 Fancsali ISálint Farkas lak a 1882 
un. 1G 

1G tt 

10 

Tancsali Anna 
főldniivclőné 
Farkaslaka 



4-6 

A tanuló neve 
Születési 
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Atyja vagy 

gyámja neve, Iskolai elő-
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A tanuló neve 
helye 

ideje, 
év, hó, 

nap 

o 
"a 
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w foglalkozása  s 
lakhelye 

képzettsége 

1 Szobovics Gyula Brassó 18S2 | 
okt. 28 

IG' r. kath. Szobovits 
Jenő áll. főnök 
Sz.-Udvarhely 

Végezte int. 
11. évfolyamát 

2 Sófalvi  Sándor Szt-Miklós 1882 
szept.9 

16 unitár-
T 

SófalviAndrás 
föklmivelő 
Szt-Miklós 

» 

a Kolcsár Bcla Ilugonfalva 1882 
okt. 4 

10 ev. ref. Kolcsár Ist-
ván tanító 

liugonfalva 

V 

4 Nemes Lajos Nagy-Kadács 1883 
apr. 3 

15 unitár. Nemes Pál 
- füldmives 
Nagykadács 

» 

5 Farkas József Rugonfalva 1882 
szept 

1 

16 ev. ref. Farkas József 
földmivelö 

Gagy 

6 Kiss Szilárd Komád 1882 
nov. 2 

16 
» 

Kiss Károlyné 
magánzó 
Komád 

» 

7 Dávid Dezső Sz.-Udvarhely 1880 
dec. 15 

18 II 
DávidLajosné 

magánzó 
Sz.-Udvarhely 

» 

8 Karda Károly » 1882 
szept. 

20 

16 r.katk. Karda Ágos-
ton csizmadia 
Sz.-Udvarliely 

» 

9 Simó Béni Kis-Solymos 1882 
jan. 17 

16 unitár. 
Simó András 
napszámos 
Kis-Solymos 

» 

IC Pluhár Adolf Sz.-Udvarliely 1880 
jul. 18 

18 
r. kath 

Pluhár János 
né magánzó 

Sz.-Udvarlielj 

» 

11 Felek Gyula Doboz 
(Békésm.) 

1879 
jan. 1 

19 Turbucz Anna 
Nagy-Kikindt 
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képzettsége 

12 Mogyorossy 
Sándor 

Gyula | 1881 
már ez 

29 

17 r.kath. 

i 

^ Mogyorossy 
Sándor bőr-

kercsk. Gyula 

Végezte int. 
II. évfolyamát 

13 Nagy Géza M-Kálya 1880 
febr.25 

18 ev. ref. Nagy Géza 
- gazdatiszt 

M.-Kálya 

» 

14 Siklódi Lörincz Borszék 1876 
szept.1 

22 r. kath. Siklódy Imre 
fő-gyárvezető 

Borszék 

a 

15 MusztákFerencz Sz.-Keresztúr 1878 
dec. 14 

20 ev. ref. Muszták Fe-
rencz csizin. 

Sz .-Keresztúr 

a 
* 

16 László Lőrincz Szt-Abrahám 1879 
aug .10 

19 ev. ref. László Sándor 
földmivelő 

Szt.-Ábrahám 

ii 

IV.  évfolyam. 
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Atyja vagy 
gyámja neve, 
foglalkozása  s 

lakhelye 
képzettsége 

1 Vasas Sándor Bikafalva 1881 
okt. 30 

17 ev. ref. Vasas Sándor 
földmivelö 
Bikafalva 

Végezte int. 
111. évf. 

2 Bányai Sándor Nagy-Ajta 1880 
okt. 28 

18 a Bányai Árpád 
vasúti ör 

Sz.-Udvarliely 

II 

3 Hermán Gyula Sz.-Udvarliely 1882 
jut. 27 

1G r.kath. Hermán 
György festő 
Sz.-Udvarliely 

» 

4 Szász Árpád Ürmös 1883 
jul. 27 

15 unitár. Szász Mihály 
vasúti őr 
Gidófalva 

»» 
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Klappenbach 
Árpád 

Deák Imre 

Boroszló 

Zetolaka 

1880 
ápr. 9 

1879 
jut. 6 

18 

19 

luth. 
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özv. Ádám-
csik Jánosné 

magánzó 
Budapest 

Deák István 
földmivelő 
Zetelaka 
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ii 

7 Bálint Bóla Sándorfalva 1882 
aug. 24 

1G ev. ref. Bálint András 
tanító 

Mátisfalva 

i i 

8 Dobay Endre Sz-Ud varhely 1881 
máj. 5 

17 r.kath. Dobay Dénes 
trvszki jegyző 
Sz.-Udvarliely 

ii 

9 Gáspár Ferenci Martonos 1879 
ápr. 28 

19 umtar. GáspárMózes-
né Martonos 

ii 

10 Ilkey Henrik Vargyas 1880 
szept. 

29 

18 Özv. Lango 
Dorottya 
Vargyas 

i i 
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Fercnczy Lu-
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Sz.-Udvarhely 
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2 Yolkán János Segesvár 1883 
ápr. 27 

15 

1 

! Volkán Bal-
lista kőfaragó 
j Segesvár 

VI. elemi o. 







Az intézet i89798-ik[ tanévi fentartási 
költségei. 

A nagyméltóságú m kir. kereskedelmi miniszter ur által 
1898. január hó 12-én 79395 97. sz. a. kelt magas rendetletel 
jóváhagyóit költségvetés szerint az intézet 1898. évi fenlartásának 
költségei 20510 Írtban állapíttatott meg. 

I.  Kiadások. 

frt frt 

1 Fizetések, pótlékok és lakpénzek . . 10040 
2 Oradijak és tiszteletdíjak 2550 — 

3 Házbér és épület fentarlása  1 500 — 

4 Gyakorlati és elméleti oktatás költségei . 1150 — 

5 Ügyviteli költségek 2800 — 

6 Ösztöndíjak és a növendékek ellátása 3470 — 

Összesen . . 20510 

II.  Bevitelek. 

1 Ipartermékek elárusitásából . . . : 500 frt. 
2 Hozzájárulásoka fentartáshoz,  ösztöndí-

jak ós növendékek ellátásához . . 7(55 frt. 
Összesen , . 12(55 frt. 
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Értesítés az 1898 99-ik tanévre. 
A székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari 

szakiskola négy éves lanfolyama  alalt fanulóif.  elméletileg 
és gyakorlatilag képzett iparosokká neveli. Az iskola felöleli 
a kőipari szakon az épületdíszek faragását,  valamint álta-
lánosan a kőfaragásban  előforduló  összes munkálatokat. 
Az agyagipari szakon a kályhakészitéslj a korongozást, 
díszedények készítését és épület (erracolla munkákat. 

Az I. évfolyamra  rendes (anulókul felvételnek,  kik a) 
a lizenkél éves kori betöltötték és ehhez képest kifejlett 
munkaképes lestalkatlal bírnak, b) legalább kél gymná-
zium, két reál, két polg. osztályt vagy az elemi népiskola 
6 cfsztúlyál,  vagy az iparos tanoncziskola három osztályát jó 
sikerrel végezték. 

Behatáskor tartozik minden tanuló bemutatni a) szü-
letési bizonyítványt, b) atyja vagy gyámja beleegyezését 
lartalmazó nyilatkozatát, melyben kifejezendő  annak köte-
lezettsége is, hogy az illető a tanidő teljes tartalmát be-
végzi, c) iskolai bizonyítvány, d) az ujraoltási megtörténtéről 
szóló bizonylatot. Az intézetbe járó tanulók tandijat ez idő 
szerint, nem fizelnek. 

A tanulók tartoznak azonban behatásnál 3 frt  mühely-
bizlositékot letétbe helyezni, melyből az általuk esetleg oko-
zott károk fognak  megtéríttetni. 

Szegénvsorsu, de jó magaviseletű és szorgalmas fiuk 
részére több ösztöndíjas hely kilátásba helyeztetett. Az illyen 
pályázó fiuk  tartoznak a fennemlitetl  okmányokon k»vüi 



szegénységi bizonyítvány melléklésével folyamodványaikat 
a székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola 
felügyelőbizottságához  czimezve, az igazgatósághoz beadni. 

Az intézettel kapcsolatosan internátus is áll fenn,  a 
melyért havi 8 frt  50 kr ellátási dij fizelendő.  Ágyneműt, 
ruhát, rajzpapirt slb. minden tanuló saját költségén tartozik 
beszerezni. 

A behatások az 1898 —99-iki tanévre szept. 1—5-ig 
az intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

Székely-Udvarhely, 1898. julius hő., 

Az  iyazfjatósáfj. 
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