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I.

Adatok az intézet 1882 83 isk évi történetéből, az inté
zet belső vezetess es az isk. évnek lefolyása.

Az alsó-lendvai államsegélylyel fentartott polg. fin 
iskola a lefolyt iskolai évben fennállásának 1 1-ik évét fe
jezte be. A fölvételi vizsgálatok és beiratások aug lió 
30-tól szept. 3-ig bezárólag tartattak meg. a következő 
eiedménynyel : az I osztályba 21 növendék vétetett fel, 
ezek közül 4 elemi isk. \ . oszt bizonyítvány, 15 elemi 
isk. 1\ oszt, bizonyítvány' és felvételi vizsgálat 5 pedig 
tisztán felvételi vizsgálat alapján. A II osztályba 12 ta
nuló iratkozott be, 1 közülök az 1 oszt tárgyaiból a vizs
galatnak magan után való letevese, — 1 pedig a rege
déi (Stájerország) polg. isk I. osztályában nyert bizonyít 
a anya alapján; a III. osztályba 9 tanuló, 3 közölök 1 — 1 
tárgyból javító vizsgálatot állott ki; a IV. osztályba IV. 
es az \ -be 3 tanuló iratkozott be így összesen 52 nö
vendék iratkozott be, tehát. 2 vei több, mint a mull. isk. 
évben Ezen létszámból év végéig kimaradt 1 növendék 
s ennélfogva év végén 51 rendes tanulója volt az intézetnek.

A beiratások felvételi és javító vizsgálatok lefolyása 
után a tanév szept hó 4 én „VENI SANC’TE“ mellett 
ünnepélyesen nyittatott meg, mely alkalommal az összes 
növendékekhez az igazgató intézett buzdító beszédet, a 
törvényeket felolvasta és megmagyarázta A tényleges ta
nítás azonban csak masnap, szept. 5-én kezdetett meo-, 
mivel a megnyitási nap többi részét az órarend és a 
használandó tankönyvek megismertetese és jegyzékének 
leii utasa, valamint a szegény tanulók között az iskolaszék 
áltál beszel zott tankönyveknek beosztása vette igény’be,

A tani tó-testületben a lefolyt év alatt csak a rajz
tanári tanszéken töitént változás, a mennyiben állásáról 
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lemondott Halasi Béla, volt rajz tanító, helyébe Kassai 
Nándor okleveles rajztanár jelölt neveztetett, ki a nin. val
lás- és közoktatásügyi minisztérium 1882. évi nov. hó 
10-én 35565. sz a. kelt magas rendelete által és pedig 
ideiglenes, rendes tanítói minőségben, ki nov. hó 23-án 
megérkezvén a hivatalos esküt a közs. polg iskolaszék 
kezébe letette, miután működését, meg is kezdette. A rend
szeres rajzoktatás ennélfogva, miután a volt rajztanitó, 
Halasi B. még szept. első napjaiban beadta lemondását, 
csaknem 3 egész hónapig volt függő állapotban. Ugyan
csak e tanévben utalványozhatott, Iványi Andor rendes ta
nítónak második 10°/o-os ötödéves pótléka 1883 1348. 
magas miniszteri rendelet által, valamint Káposztás Fe- 
rencz kartársnak első ötödéves pótléka a nm vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnak 1882. évi szept. 30-án 
28278 sz a rendeletével.

A rajz tanár ur megérkeztéig egy ideiglenes az 
után pedig az év elején összeállított s mind a közs. pol
gári iskolaszékhez, mind pedig a kir. tanfelügyelőséghez 
beterjesztett és jóváhagyott órarend szerint folyt, háborí
tatlanul egész év végéig a tanítás

A latin nyelvet a jelentkezett tanulóknak az iskola 
szék felkérésére az l. osztályosoknak Tóth László, a II. 
és III. oszt. Vörös Zsigmond helybeli róm kath. segéd 
lelkész urak voltak szivesek tanitani. 1883 évi márcz hó
naptól fogva Vörös Zsigmond s leszkész ur helyett, ki a 
szombathelyi plébániához helyeztetett át s ki mind a hely 
beli közönség, mind az intézet, részéről a legjobb emlé
keket vitte magával, — Balogh Dénes újonnan kineve
zett r. kath s lelkész ur volt szives a II. és III. oszt 
latin nyelv tanítását magára vállalni. Fogadják ezúttal is 
nevezett tisztelendő urak önzetlen, fáradságos munkálko
dásukért az intézet és az illető tanulók részéről a megér- 
demlett köszönetét annyival is inkább, mivel a jelentke
zett 15 növendék közül 7-nek teljesen ingyen, a többinek 
is igen csekély havi dijért szíveskedtek azon tárgyat a 
gymn. tanterv szerint tanitani! —

A tan.-kar a tanítás és nevelés egyöntetű, öszhang- 
zatos vezetésére nagy súlyt fektetett s erre a havi rendes 
és rendkívüli értekezleteken működött közre. Tartottunk 
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10 rendes és 2 rendkívüli értekezletet Első értekezletünk 
tő tárgyát képezték az értelmi nevelés szempontjából ki
folyólag az alkalmas kézi könyvek megválasztása és könyv
kereskedő hiánya miatt azoknak beszerzése, megrendelése ; 
a czélszerü munkafelosztás, melynek kivitelénél tekintet
tek voltunk minden tanerőnek szaktárgyaira s ennek 
alapján az általános óraterv megállapítása. Az oktatás a 
polg iskolák számára 1879. évi szept. 12-én 25049 sz. 
a kiadott magas miniszteri rendelet alapján hajtatott végre. 
Eltérés ettől csak annyiban történt, hogy a helyi viszo
nyok tekintetbe vételével a német nyelv az I. és II. osz
tályban is tanitatott heti 2-2 órán. Az órarend a pae- 
dagogiai e'.vek lehetséges szem előtt tartásával készült; a 
Mózes vallásu növendékek vallásos szertartásainak figye
lembe vétele miatt szombaton d. e 10 ig tartottak taní
tások, a szombat és szerda délutánjai képezték a heti egy 
nap szünetet

Az osztályfőnökök a tantárgyak felosztása és az óra
rend Útmutatása alapján az egyes osztályokban a legtöbb 
heti óraszám s igy a fegyelmezés helyes és könnyebb 
gyakorol hatása szempontjából választattak meg. Az osz
tálykönyvek mintegy részletes tanítási anyag naplókul 
is szolgálnak, a mennyiben azoknak „Eltanitott tananyag0 
czimű rovatába mindenik tanerő belejegyezte az óránként 
felvett tananyagot s igy ezek az év folytában követett 
tanítási menetnek is hű képét adják. Havi értekezletein
ken különös súlyt feklettünk a növendékek erkölcsi ma
gaviseletére és tanulásbeli előmenetelére vonatkozó tapasz
talataink egybevetésére, s ezen az alapon azon paedago- 
giai és fegyelmezési intézkedéseket beható tanácskozás ut
ján állapítottuk meg, melyeket a tanuló ifjúság magánvi
seletének ás szorgalmának fokozására szükségeseknek lát
tunk. Az értekezleteken rendesen jkönyvbe vétetett mind 
az egyes osztályok általános szorgalmi s erkölcsi állapota, 
mind pedig az egyes növendékek feltűnőbb hanyagsága 
és kifogás alá eső magaviseleté, a megróvattak osztályfő
nökeik által figyelmeztettek hibáikra ; melyekről azonki- 
viil súlyosabb esetekben a szülék szóval, vagy Írásban 
is értesittettek. Február 14-én egy pár fegyelmi eset mi
att a törvényeknek megfelelő §-ait újból fel kellett olvasni 
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és megmagyarázni Itt meg kell erősítenünk azon régi 
tapasztalatot,, hogy a növendékek helyes nevelésére az
az iskolai fegyelmezés nem elégséges, ha ennek segítse 
gére nem jön a családi fegyelmezés is ; pedig sajnos nem 
mindig találjuk fel a szülék részéről ama készséget, hogy 

tőleg támogatnák. A nevelés mayasztos czélja az iskola és 
család elé eyyaránt van kitűzve, hőt a kötelességek na
gyobb része a mostani nyilvános iskolázás mellett főkép 
a szülék vállaira nehezedik, mivel a gyermekek idejük
nek alig 15 részét töltik az iskolában, a többit pedig a 
család körében; meg aztán a szülők a köztük és gyerme
keik között létező természetes viszonynál, kapocsnál fogva 
több eszközzel rendelkeznek a nevelés czéljainak előmoz 
ditására, mint az iskola és a sok mindenféle elfogult meg 
itéltetésnek kitett tanítók. De hagyjuk ezt, mert még ér
tekezés lesz belőle .'

A szokásos időszaki (évharmados) értesítők a szülők
nek megfelelő tájékoztatása végett karácsony és husvét 
kor az idén is hivatalosan kiadattak.

A vallás erkölcsös nevelésre ezen évben is a meg
felelő figyelem fordít tatott, a mennyiben a r. kath. nö
vendékek vasár és ünnepnapokon felügyelet mellett 
részt vettek az isteni tiszteletben és az egyház által el
rendelt vallási gyakorlatokat. — pl. gyónás és ájtatos- 
ságokat a szokott, módon és időben teljesítették. Az inté
zet egészségi állapota kitűnő volt, A tanító testület tag
jai részéről betegség miatt semminemű mulasztás nem 
fordult elő, valamint, a növendékek részéről sem adták 
elő magokat, betegség miatt, feltűnőbb mulasztások.

A növendékek szorgalmára általában kedvező Ítélet 
nem mondható, az egyes tantárgyakban elért sikert mu
tatják ugyan a statisztikai táblázatok, de meg kell valla
nunk, hogy azon eredmény nem áll irányban azon goiul 
és utánjárással, melyet a tanulók nem nagy számánál 
fogva és mélyen érzett kötelességtudatuukbóí kifolyólag 
minden egyes tanulóra fordítottunk. Oka ennek egy felől 
a tanulók hanyagsága is, de különösen azon körülmény, 
hogy sok gyarló növendékünk volt; az 1 osztályba IV. 
és \ . elemi isk. oszt, bizonyít vány ok alapján oly kevés
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bizonyitvány alap-

előkészül í séggel bíró, gyenge növendékeket nyertünk, hogy 
csak a legnagyobb erőfeszítés mellett voltunk képesek 
a törvényes tanterv által az I. oszt, számára kiszabott 
tananyag halmazt feldolgozni. Volt egy pár olyan nö
vendékünk a 24 I, osztályos közül, kik a legnagyobb 
figyelem- és utánjárás mellett sem voltak képesek kép- 
zelhetetlen gyengeségük miatt tanulótársaikkal együtt ha
ladni s kik elemi isk IV. osztályos 
ján léptek az intézetbe . .

Az iskolalátogatás csak hivatalos személyek által gya
koroltatott ; az iskolaszék részéről iskolánkat látogatásaik
kal szerencséltették : Brenner György, Pollák Lázár, Ráth 
János és Skublics Imre isk. széki tag urak.

Szórakozásra szánt napok és szünidőkről a követke
zőkben emlékezhetünk meg: rendes heti szün-napok vol
tak a szerda s szombat délután és a vasárnap ; a szün
idők karácsony, husvét és pünkösdkor a törvény által 
kiszabott ideig tartattak meg, valamint a r. kath ün
nepnapokon is ; 0 Felsége a király nevenapján okt 4-én 
a növendékek a tantestülettel egyetemben vettek részt az 
ünnepélyes istenitiszteletben, úgy szintén a boldogult or
szágbíró - Majláth György emlékére megtartott repue- 
men is. Ezeken kívül szünnapok tartattak meg a szoká 
szos 3 nap szüretkor a jár. tanítói gyűlések alkalmával 
1882 évi nov. 9. és 1883-ik évi máj. hó 10-én, mely 
gyűlések mindenikén tevékeny részt vettek a tanitó-tes- 
tiilet tagjai

Az önképzés eszközlése és a külvilággal való érint
kezés fentartása szempontjából a tan -testület a következő 
szaklapokat és folyóiratokat járatta: „Polgári iskola“ 
Középtan. tanár cgyl. Közlöny, Természettudományi Köz
löny, Magyar Tanügy, Paedagogiai Szemle, Zalai Tan
ügy, Közoktalás, Család és iskola; jáit továbbá az inté
zetnek a Néptanitók Lapja A tan. karnak mint a járási 
tanitó-kör tagjainak rendelkezésére állottak még : a Nép 
tanoda és Népnevelők Lapja.

A tan.-testiilet 1882 évi május hó 26-án tartott ülé
sében megállapította a zárvizsgálatok határidejét és sor
rendjét, mit a t, közs polg. iskolaszék jun. 3 án tartott 
ülésén jóváhagyólag vett tudomásul. E szerint a vizsgá
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latok junius hó 25—28-ig tartattak meg bezárólag. A 
zárvizsgálatokat az iskolaszék saját kebeléből felváltva ki
küldött tagjai által vezettette.

Junius 30-án d. e. ünnepélyes istenitisztelet után a 
bizonyítványok és jutalmak kiosztattak és az iskolai év 
ünnepélyesen bezáratott.

II.

A t. ez. szülőket és intézeti ifjúságot ér
deklő vegyesek.

Az alábbi fontos miniszteri rendelet egészen az év 
végén történt megérkezte miatt a múlt évi „Értesítő‘-ben 
nem közöltethetvén : jelen évi isk. „Ertesitő4-ben van 
szerencsém annak hitelesített másolatát egész terjedelmé
ben közzé tenni, hogy igy alkalmat nyerjenek a t. ez. 
szülők a miniszter ur ő excellentiájának magas intentiói- 
val és a budapesti közép ipartanoda czéljával megismer
kedni és a szükséges tájékozottság nyerése után gyer
mekeiket magasabb ipari kiképeztetés végett nevezett 
közép-ipartanodába küldeni

Másolat. 17126. (1882 évi) vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszteri számhoz.

Közgazdasági szempontból felette kívánatosnak tart 
ván, hogy ezután már a magyar ifjúságnak minél na 
gyobb része lépjen az ipari pályára, különösen, hogy a 
hivatalnoki és tudományos pályákról azok, a kiknek 
ezekre képességük és hivatásuk külömben sincs — elte 
lehessenek : a budapesti közép-ipartanoda alapításával és 
fokozatos fejlesztésével kedvező alkalmat nyújtottam arra, 
hogy az ifjúság magát a gyakorlati ipari pályára kii- 
lömböző irányban kiképezhesse.

Ezen ipartártanodának czélja, hogy az építési iparte
rére épitő mestereket, pallérokat, általánosan a mezei gaz
dasági és vasúti gépészet, — továbbá a külömböző ve 
gyészeti iparágak számára főmunkásokat, művezetőket, 
végre a jelentékenyebb kézmíí iparágak számára szakava
tott s önálló működésre alkalmas mestereket neveljen.
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Ezen őzéiből az említett intézetben már megnyitta
tott az építészeti, gépészeti, vegyészeti és a fém vasipari 
szakosztály s igy kiképeztetést nyerhetnek ott : kőműve
sek, gépészek, vegyészeti gyári munkások, továbbá vas- és 
rézöntők, építő lakatosok, bádogosok, rézművesek, szerko
vácsok stb.

A jövő tanévben pedig megnyittatik : a fa-ipari 
szakosztály, a melyben az építő- és bútor asztalosság, az 
esztergályosság és a kocsi gyártás fog taníttatni.

(Ezen szakosztály ennélfogva már a lefolyt 1882 83.
tanévben meg lett nyitva )

A tanfolyam bárom évre terjed, az utóbbi említett 
kézműiparosoknak azonban — a mennyiben csak egy 
iparágat választanak — a tanfolyam megrövidíthető az 
előképzettség szerint esetleg két évre

A felvételre feltétel valamelyik középiskola — gym- 
nasium, polgári v. reáliskola 4 alsó osztályának jó siker
rel való elvégzése és legalább a két havi nyári szünidőre 
terjedő előzetes gyakorlat.

Felhivom azért a t. igazgatóságot, hogy a tanév be
zárása előtt a vezetése alatt álló intézet tanulóival a bu
dapesti közép-ipartanoda szervezetét és czélját megismer
tesse s tanácsolja az abba való belépést mindazoknak, 
kiknek a gyakorlati pályára hajlamuk van és a kiknek 
a tudományos pálya jövőt nem ígér.

Különösen figyelmeztesse erre azon tanulókat, a kik 
mint iparos szülék gyermekei idővel abba a kedvező 
helyzetbe jutnának, hogy a kezdés nehézségeitől felmentve 
szülőik üzletét vehetik át, hogy igy lassanként rendsze
ressé legyen hazánkban is az ipari fejlesztés az a termé
szetes és egész éges módja, a mely a nyugati államok
ban az ipari fejlődésnek folytonosságát és fokozatosságát 
biztositja.

Az érdeklettek bővebb felvilágosításért Hegedűs Ká
roly a közép-ipartanoda igazgatójához (Budapesten, VIII. 
k. Bodzafa utcza, 28. sz.) fordulhatnak.

Pecséthely és a miniszteri aláirás következnék.
Úgy hiszem ezen magas miniszteri rendelet annyira 

világosan és meggyőzőleg szól, hogy bárki is könnyen 
megértheti mind azon intézet czélját és gyakorlati fontos
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ságát, mind pedig a magas tanügyi kormány hazafias 
törekvését a hazai ipar egészséges fejlesztésére nézve; 
azonban mindezek mellett, a t. ez. szülök kivánatára a 
budapesti közép ipartanodának kiadott értesítőit teljes kész
séggel bocsájtjuk rendelkezésre, hogy ebből az említett 
intézet szervezetét és czélját még közvetlenebb mérték
ben megismerhessék.

Még egy másik fontos miniszteri rendeletre is van 
szerencsénk a t ez. szülék figyelmét felhívni u. m. 
a vallás- és közoktatási minisztériumnak 1882 évi 
szept 26-án 29818 sz. a. kelt magas réndelete alapján 
a csász. és kir. közös hadügyminisztérium 1882 évi szept 
11 én 2752. sz a kelt es kihirdetett magas rendeleténél 
fogva a polg. fiúiskolák IV. (negyedik} osztályát végzett 
növendékeknek a csász. kir. hadapród iskolába vizsga leté
tele nélkül leendő felvételi jogosultsága kimondatott.

Ezen fontos körülményt sem tudjuk eléggé ajánlani 
a t, ez szülék becses figyelmébe, annyival is inkább, mi 
vei a közelebbi időben a törvényhozás és a kormány oly 
nagy buzgalmat fejtettek ki abban, hogy a közös had
sereg tiszti karában a magyar elem is, mely eddig elér 
fői mintegy szándékosan visszahúzódott, kellő arányban 
képviselve legyen. E czél előmozdítása végett ismeretes 
dolog, hogy a kormány a bécsújhelyi katonai akadémiá
ban a magyar ifjak számára több (ha jól emlékszünk 
mintegy 120) állami ösztöndíjat állapított, melyeket a 
hadapród iskolákból oda jutó magyar ifjak elnyerhetnek.

A köztisztviselők minősítéséről szóló és folyó évijan. 
6-án kihirdetett törvényezikk mindazokat az életpályákat 
meghagyta a polg. iskolák IV. és VI osztályát végzett 
növendékek előtt, melyek „Tudnivalók a jövő isi ólai 
évre" czimü szakasz 7 pontjában a) és b) alatt részletesen 
fel vannak sorolva Lényeges körülménynek tartjuk a 
polg iskolák két felsőbb osztályának népességi viszonyára 
nézve, hogy az idézeti törvényezikk nél fogva ezután közs. 
jegyzői v.zsgálatokra csak azok bocsáthatók a polg is
kolák növendékei közül, Á*?Á: a VI. osztályt bevégezték
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Kassai Nándor rajztanár 1 drb. 10 frankos aranyat 
tűzött ki a végből, hogy az a tanító testület által a jövő 
1883—84 :k tanévben a szabadkézi és mértani rajzból 
legjobb előmenetelt tanúsított, növendéknek adassák ki.

Ugyancsak Kassay Nándor vállalkozott arra, hogy 
a franczia nyelvet a jövő isk. évben az illető szülék ki 
vánatára mérsékelt havi díjért mint rendkívüli tantárgyat 
tanítani fogja.

Elegendő számú tanuló jelentkezése esetében a jövő 
tanévben a VI. osztály is meg fog nyittatni.

III

Az intézet külső vezetése.
A községi polgári iskolaszék tagjai.

1. Bellosits János birtokos, pénztárnok.
2 Brenner György birtokos, gondnok.
3 K. Hajós Mihály ügyvéd, iskolaszéki elnök.
4. Kelcz Gyula ügyvéd
5 Dr Király Mór lendvajárási és intézeti orvos.
6. Kovács János ügyvéd
7. Miklós Gergely a tantestület képviselője, polgári 

isk. igazgató, iskolaszéki jegyző.
8. Pollák Lázár kereskedő
9. Ráth János birtokos

10. Skublics Imre kir. közjegyző.
11. Stirling Antal esperes-plébános
12. Schacherlsz Mózes helybeli rabbi.
13 Tomka György kereskedő, alelnök.
Az iskolaszék a lefolyt tanévben 9 rendes havi ülést 

tartott, a melyeken nem szűnt meg buzgalommal gon
doskodni arról, hogy a dologi szükségletek fedeztessenek 
és az intézet fenmaradását biztositó tényezők alkalmazásba 
hozassanak. A gondnok ur intézkedése következtében a 
tantermek a nyári szünidő alatt kimeszeltettek és kitaka 
láttattak, valamint a húsvéti szünidő alatt újból felzsu 
róhattak. Intézkedett a tanitó-testület kérése folytán a 
régi czélszerütlen könyvtári és physikai szekrény czél- 
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szerű átalakittatásáról. A szegény tanulók számára a múlt 
évben beszerzett tankönyvek közül 72 drbot (13 írtért) 
beköttetett, valamint a jelen isk. évre is 54 kötet 39 írt. 
45 kr értékű tankönyvnek és 24 írt 50 kr. értékű raj'z 
eszköznek beszerzéséről a szegény tanulók segélyezése vé
gett gondoskodott. Az ingyen élelmezés nyújtásában jó 
példával menve előre aláírási ivet bocsátott ki az ügy iránt 
érdeklődő intelligentiához A tanitó testület előterjesztése 
alapján a Dr. Schubert G. H.-féle , Képes természetrajz" 
állattani részének és 2 „Leltár" bán felsorolt vegyi anya
gok beszerzésére 28 írt 70 krt o. é utalványozott. A 
teljes tandijt (9 írt 50 kr) elengedte 26 növendéknek ; 
a féltandij (5 frt.) fizetése alól pedig 2 növendéket men
tett fel. — Egyéb az intézet anyagi ügyeire vonatkozó 
intézkedések.
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Jegyzet

1
Iványi Andor 

rendes tan po>g. 
iskolákra képesí

tett tanító.

Természetrajz
Természettan

Számtan ,
Könyvviteltan

■ Földrajz

I.-III.
IV. V.

V,
V.
IV.

21 22
A III. ősz. főnöke, 
aterm. rajzi és tan 
szert, őre, a lendva 
járási tanító kör

nek elnöke.

2
Kassai Nándor

rendes tan., polg. 
iskolára képesített 

rajz-tanár.

Mértani rajz 
Szabadkézi rajz 

Szépírás

I. V.
I. IV.

III.
23 1

A II. oszt, főnöke, 
a rajz- és szépírás 
szertárának őre.

3
Káposztás Ferenc
r. tan., polg. isko
lákra képesített tan.

Magyar nyelv 
Német nyelv 

Testgyakorlás

II. V.
I. IV. V.

I. V.
25 9

A IV. oszt, főnöke 
a torna-szertár és 
az itj. stan. könyv 
tár őre, a m. tört, 

társul, r. tagja

4
Miklós Gergely 

igazgató tan., okle
veles polg. isk. tan.

Számtani 
Mértan 

Vegytan

I. IV.
I. IV.

V.
20 5

Az V. oszt, főnöke 
iskolaszéki jegyző 
a kir. térni, tudo
mányi társulat r. 
tagja a vegyt. szer

tár őre.

5
Murkovics János 

segéd tan., helybeli 
rom. katli. kánt. tan.

Német nyelv
Ének és zene

Szépírás

II. III. 
I. V.
I. II.

9 30

6
Pataky Kálmán 

segéd tan., okleve
les polg. isk. tan.

1

Földrajz
Történelem 

Alkotmánytan 
Magyar nyelv

I. III. 
III. V.

V.
I.

21 3
Az I. oszt, főnöke 
a földrajzi szertár 
őre, tanácskozmá- 

nyi jegyző.

7 Tóth László ,
r. katli. s. lelkész

l

Hit- és 
erkölcstan I. V. 2 —

8 Schacherlsz M.
helybeli rabbi

Hit- és 
erkölcstan I. V. 2 —
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A renden kívüli tárgyak tanítói

1
1
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Vörös Zsigmond volt 
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II. 111. 10

1 1 - 1

Tanított 1883 évi 
márcz. hó közepéig.

Iskolaszolga : Simon .Iáhon kiszolgált közkatona.

V.

A kötelezett tantárgyak elvégzett tananyaga.
I. Hit- és erkölcstan.

a) A róm. kath. tanulóknál

I. II. osztály. 1. A Ilit, fogalma, tárgya, szükséges 
volta és tulajdonságai. Az apostoli hitvallás 12 ágazata. 
A parancsokról általában s az Isten tiz- s az anyaszent- 
egvház öt parancsairól különösen. Tank. Az Egri Közép 
katekizmus 2 Szertartástan. Az egyházi szertartások ál
talános meghatározása és azoknak eredete A karácsony-, 
husvét-, pünkösd, három főünnepi köröknek, nemkülön
ben az ezen körökbe eső kisebb ünnepeknek és azok je
lentőségének magyarázata. Tank. Harsányi József Szer
tartástana. Hetenkint 1 óra.

Ili. IV. osztály 1. Az uj-szövetség egészen, a) elő
készületek a Megváltó eljöveteléhez b) Jézus gyermek
kora c) Jézus nyilvános életének első esztendeje, dj Jé
zus nyilvános életének második esztendeje, e) Jézus nyil 
vános életének harmadik esztendeje, f) Jézus kinszenve- 
dése és halála g) Jézus megdicsőittetése. h) Az aposta- 
lok cselekedetei. Tank. Roder bibliai történet 2. Szer
tartástanból lásd az I. és II. osztály tananyagát lleten- 
kint 1 óra.



15

V, osztály. Egélytan. 1) A kh. egély fogalma és fel 
osztása. 2) Bizonyitéki források Krisztus isteni küldetését 
illetőleg. 3) Krisztus isteni küldetésének és istenségének 
bebizonyítása. 4) A kh. egély isteni tekintélye. 5) A Szt. 
Lélek küldetése. 'Fánk. Wappler Antal Katii. Egélytana. 
Hetenkint 1 óra

b) A Mózes vallásu tanítóknál

I. -1L osztály. Bibliai történet kapcsolatban a Ilit, és
erkölcstan elemeivel. 21. §. 37. III. VI. és V. oszt. 
37—50 §-ig. Mózes öt könyvéből : 1. és II oszt az első 
könyből 18-19 fejezet; III. IV. és V. oszt, az első 
könyvből 44 47. fejezetig; V. oszt a második könyv
ből: 1. 2. és 3 fejezetet.

Mindenik osztályban k k. Emetli veemonuh bibliai 
történet Fischer Nátliántól Hetenkint 1 — 1 óra.

2. Magyar nyelvtan s irodalom.

1 oszt. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvastatás 
a népmonda, népmese, magyar történeti monda a kiasz 
szikus mythos és a néprajz köréből vett olvasmányokon 
való gyakoroltatása Az egyes olvasmányok tartalmának 
magyarázása s azoknak szabadon való elbeszélése és be 
széltetése. Könyv nélkül tanult versek szavaltatása. A 
mondatok keletkezése az egyszerű és bővített monda 
tok az egyes mondatrészek megismertetésével ; az össze
tett. mondat keletkezése feltüntetve a fő és mellékmon
dat közti külömbséget a mellérendelt mondatok. A szó
rend. Az egyes beszédrészek megismertetése után a hang
tan különös figyelemmel a helyesírás szabályaira. A tő 
és származott szók s rag és képző közti külömbség fel
tüntetése. Elemeztetés és írásbeli dolgozatok által a ta
nultak begyakorlása K. k. Gyulai B. Magy. ny. s magy. 
olvasókönyvének I. r. Hetenkint 5 óra.

II. osztály. Az első osztályban tanultak felújítása fő 
súlyt fektetve a határozók részletes tárgyalására Az össze
tett szerkezet i r ondatok használatának feltüntetése után 
mind a független, mind a függő viszonyban levők tüze 
tes tárgyalása. A többszörösen összetett mondatok elhe
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lyezési módja Szóképzés, rokonértelmü kifejezések cso
portosítása, magyarázatok az I. oszt.-nál feltüntetett tar
talmú olvasmányokon. Elemeztetés, írásbeli dolgozatok. 
K. K. Dr. Símonyi Zs. Magy nyelvt II. r. s. Gyulai 
Béla magy. olv. k. II. r. Hetenkint 5 óra.

III. osztály. „A tatárjárás magy. orsz • olvastatása; 
tartalma megértetésén kívül szerkezetének feltüntetése. A 
magyar nyelvtan rendszeres tárgyalása. A hangsúlyos 
vers ismertetése Fogalmazásul kisebbszerii leírások, elbe
szélések s körmondatok készittettek. Nehány költemény 
beemléztetése. K K. Torkos L. magy. ny. Szalay L. A 
tatárjárás Magyarországon. Segédkönyvül Udvarhelyi Gy. 
magyar Írásmódja használtatott. Hetenként 4 óra

IV. osztály. Az irásmű megalakulása. Leiró, elbe
szélő s értekező irásmű: az ezekhez szükséges anyaggyűj
tés s elrendelése Az Írásművek belszerkezete, s előadá
suk módja. A szép előadásmód. Az időmértékes vers is
mertetése. A tanultak megvilágításául részint prózai, ré
szint költői darabok olvastattak; továbbá „Toldy“ ol
vastatása, megértéséhez szükséges magyarázatokkal

Fogalmazásul leírások, elbeszélések s különböző ügy
iratok vétettek. K. K. Udvarhelyi Gy Magyar írásmódja; 
Arany J. Toldyja. Hetenként 3 óra.

V. osztály. Különböző nemii költői műveknek ke
letkezési időrendben való olvastatása, tartalmú magyará
zatuk ; az egyes művek meghatározása, kellékei, s alak
juk ; fősuly volt fektetve a nagyobb művek szerkesztési 
módja feltüntetésére. Nehány szónoki beszéd olvastatása 
s szerkesztésének ismertetése. Végül az irodalom törté
net legfőbb vonásokban. Fogalmazásul bonyolodottabb 
ügyiratok, leírások, elbeszélések szolgáltak. K. K. Gyu
lai B. Irodalom ismertetője Hetenként 3 óra.

3. Német nyelvtan.

1 osztály. Az egyszerű bővített mondatok szerkesz
téséhez szükséges alaktani szabályok; a bővített mondat 
részei s ezek elhelyezési módja. Szótanulás : szó — és 
írásbeli fordítás magyarból németre, s viszont. K. K. 
Gráf J. ném. ny. 1. r. Hetenként 2 óra.
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II. osztály. Az I osztályban feldolgozott tmanyag 
alapján az ejtegetések ismétlése A melléknév ragozása és 
fokozata. Határozó. A segéd igék alkalmazása. Az igék 
cselekvő' és szenvedő' alakban A számszó és névmások. 
A segéd igék és a rendes ige ragozása Az egyenes és 
fordított szórend Szótanulás és fordítás magyarból németre 
K. k. Gráf J Német nyelvtan I r. Hetenként 2 óra.

III osztály. A II. osztályban eltanultak bó'vitése és 
folytatása. Az igék ragozása cselekvő és szenvedő alakban, 
jelentő, foglaló és feltételes módban. Visszaható és sze 
mély teleli igék hajtogatása Olvasmány alapján : egyszerű 
és bővített mondatok, a mondatrészeknek, a fő és mellék
mondatoknak megkülönböztetése Szótanulás és fordítás 
magyarból németre; kisebb költői művek betanul tatása. 
K. k. Gráf J. németnyelvtan I. r. Felsman J. olvasó
könyv I. r.

IV. osztály. Az összetett szerkezetű mondatok alko
tásához szükséges alak s mondattan' szabályok részletes 
ismertetése. Ily mondatok alkottatása s taglalása Fordít
tatása a könnyebb irályu német daraboknak. K. k. Gráf
J. német ny. II. r. Felsman olv k. Hét 3 óra

V. osztály. A németnyelv s mondattan szabályainak 
begyakorlása tekintetéből könnyebb irályu olvasmányok 
fordít tattak s elemeztettek K k. Jónás János Deutsches 
Sprach und Lesebuch. Hetenként 3 óra.

4. Mennyiségtan.

Ib osztály, a) Számtan. A négy alapmivelet nevezett 
és nem nevezett egész számokkal A számok oszthatósága. 
A legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes 
kikeresésének módjai. A tört mint hányados és viszony. 
A négy alapművelet közönséges és tizedes törtekkel. A 
közönséges törtek átváltoztatása tizedes törtté és viszont. 
A méter-mértékek és régibb hazai mértékek ismertetése 
a legfontosabb viszony számok betaníttatásával különböző 
átváltoztatási feladatokon begyakorolva. A keresztény és 
római időszámítás. K. k. Dr. Császár K. számtan I. r.

b) Mértan Physikai és mértani testek. A testek, lapok, 
és vonalok kiterjedése, határa pontok, vonalok és szögek

2 
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fekvési és mérési viszonyai.- A 4 alapművelet vonalokra 
és szögekre alkalmazva. A legfontosabb síkidomok u. m. 
három, négy, szabálytalan és szabályos sokszögek tulaj
donságai és alakítása, ezeknek egyenlősége, hasonlósága, 
egybevágósága, symmetriája és területük kiszámítása A 
kerűlék (ellypsis) ismertetése és szerkesztése K. k Dr. 
Császár K. Geometriai alaktan 1. r. Szám- és mértan 
hetenkint 5 óra.

II. osztály, a) Számtan. A közönséges és tizedes
törtek négy alapműveletének ismétlése ; számolási előnyök 
és rövidítések Rövidített szorzás és osztás. Az arányosság 
fogalma. Egyszerű mértani arányok és arányiatok. Az 
egyszerű hármas szabályhoz tartozó feladatok megoldása 
következtetésekkel — az u n kettős tétel által -- és 
arányiatokkal. A százalék fogalma A kamatszámítás 
100-tól 100 ra és 100 hói; ezen eseteknek gyakorlati
alkalmazása a súly és közvetítésért, való levonások, lero
vások, biztosítási dij, felpénz, nyereség és veszteség ki 
számítására. Olasz számolásmód. K k, Dr. Császár K. 
Számtan II. r.

b) Mértan. Stereometriai elemek. A sik. Vonalok és 
sikok térbeli és viszonylagos helyzete. Lap és testszögek. 
A legfontosabb sikiapu és görbelapu testek : u. m. hasáb, 
gúla, szabályos oszlopok, henger, klip, gömb, az 5 sza
bályos test, ék. hordó ismertetése, leírása, alakítása, há
lózatuk készítése, öszszeillősége. symmetriája. hasonlósága, 
felületeik és térfogatuk kiszámítása, I’apendékliből test- 
minták készítése K k Dr. Császár K. Geometriai alaktan.
II. r. Szám és mértan hetenkint 5 óra.

III. osztály, a) Számtan A százalék számitás és 
alkalmazásának ismétlése, olasz gyakorlat. Összetett arányok 
és arányiatok. Összetett hármasszabáh hoz tartozó felada
tok megoldása következtetésekkel és arányiatokkal. Közép

összetett arányos osztás társaságszabály Elegyitési és 
láncz szabály. A nemes fémek arany és ezüst neműek 
mérése és értékének kiszámítása. A hazai és külföldi 
legfontosabb pénzek ismertetése átszámításokkal. K. k. 
Dr Császár K. Számtan III. r.
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b) Mértan. Constructiv planimetria: a) Egyszerű 
vonalú idomok és összeillőségök, symmetriáfuk, hasonló
ságok és terület meghatározásuk kibővítése az idevágó 
fontosabb szerkesztési és átalakítási feladatokkal, b) Görbe
vonalú idomok. A kúpszeletek: ellypsis, liyperbola és 
parabola, kerekények és csigavonalak A körtan kibővítése 
szerkesztési feladatokkal K k Dr. Császár K Szerkesztő 
planimetria. Szám és mértan hetenkint 4 óra.

IV. osztály, a) Számtan A nemes fémek ötvényeinek 
mérése és azok értékének kiszámitása. A hazai és kül
földi fontosabb pénznemek és pénzrendszerek ismertetése 
átszámításokkal Váltóleszámítolás, a külföldi váltók érté
kének számítása Rimessa (kiildime) és tratta (intézett 
váltó.) Váltó kémlelés. Árfolyam egyenlítés. Állam- és 
értékpapírok. Ellentett számokkal való műveletek. Az 
algebrai mennyiségek hat első alapművelete. A négy 
alapművelet gyök mennyiségekkel. Első fokú határozott 
egyenletek egy ismeretlennel K k. Mocnik-Arenstein 
Betüszámtan.

b) Mértan. A tér felmérése és terület kiszámitása. 
Szerkesztések a területek átalakítására és felosztására. A 
testek térfogatának és felületének kiszámitása gyakorlati 
alkalmazásokkal. K. k. Roller M Alkalmazott Geometria. 

» Szim és mértan hetenkint 4 óra.
V osztály. Számtan. Logarithmus Elsőfokú határo

zott és határozatlan egyenletek több ismeretlennel; másod
fokú határozott egyenletek egy és két ismeretlennel; 
felsőbbfoku egyenletek feloldása tényezőkre bontás és 
regula faisi által Elsőfokú számtani és mértani sorok; 
utóbbiak, alkalmazása a kamatos kamat számításra. K. k. 
Mocnik-Arenstein Betőszámtan Hetenkint 3 óra.

B. Könyvviteltan.

V. osztály. Az egyszerű könyvvezetés lényeges és 
'•** fontosabb mellékkönyveinek szerkesztése, alkalmazásra

5 gyakorlati feladaton. K k. Roller-Wittinger Könyv
viteltan Takarékpénztári és biztosítása ügyek ismertetése, 
Hetenkint 1 óra.

2*
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5. Természettudományi tárgyak.
J) Természetrajz.

I. osztály. A növények tagjainak megnevezése, ezek 
alakja, czélja; termőhelye és haszna a növényeknek ; 
ezek alapján az osztályozás vázlata, őszi és tavaszi hóna
pokban az egyes növény családok jellemző képviselőin 
szemléltetve ismertettek meg. Téli hónapokban az ásvány
tanból az egyes osztályok alapjellemével biró s a mező
gazdasági és ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok 
példányain alaki és termész-ttani tulajdonságaikat szem
léltetve ismertek meg, feltüntetve használhatóságukat és 
vonal és fősugár megismertetése és ábrázolása a pont 
vonal, kör és egyenes vonalú sikidomok távlati képének 
találási helyeiket. K. k. Dr. Szabó J Ásványtan kezdők 
számára és Krisch J. természetrajz elemei (növénytan). 
Hetenkint 3 óra

II. osztály Ismeretesebb állatok leírása, rokonnemek 
csoportosítása különös figyelemmel az állati élet nyilvá 
nulásaira s az osztályozásra vonatkozó typikus tulajdon 
súgok feltüntetésére ; az állatok tartózkodási helye, haszna, 
tápláléka. T K Kriesch Természetrajz elemei (állattan). 
Hetenkint 3 óra.

III. osztály. Őszi és téli hónapokban az ásványok 
tulajdonságai szemléltetve, találás helye, haszna; az álta
lános tulajdonságok rendszeresen A fontosabb kőzetek s 
keletkezésük A geológiai korszakok kiváló tekintettel a 
szerves élet fejlődésére ; a föld keletkezése s a kérgét 
módosító tényezők. Tavaszi hónapokban a növények elemi 
és összetett szerveinek alaktana és feladatuk a táplálkozás 
és szaporodás munkájában ; növényrendszerek ! a virág- 
talanok (ismétlése) s a virágosak meghatározási módjának 
gyakorlása (dr Simkovics L növénymeghatározó alapján).
K. k Szecskái ásványok természetrajza, Kriscli Természet
rajz elemei (növénytan) Hetenkint 3 óra

B) Természettan.
IV. osztály. A testekre ható és a tömecsekben rejlő 

erőkről; a szilárd, csepegős és terjengős testek egyensúlya 
és mozgása ; a hangtani tünemények és törvények ismer
tetése. K k. Ilahótliy S. Hetenkint 3 óra.
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V. osztály. A hőről és hatásairól a térfogatra, hal
mazállapotra és hőmérsékre ; a hő forrásai és az égés. A 
delejességi és villamos sági főbb tünemények és törvények. 
A fény és hangtani tünemények és törvények kifejtése 
kísérleti és szerkesztési alapon, K. k Gregáss Gy. Ter
mészettan. Hetenkint 3 óra.

C) Vegytan

V. osztály. A nem fémes és fémes elemek fontosabbjai, 
valamint azok nevezetesebb vegyiileteinek ismertetése 
kísérleti alapon. Aviz, légköri levegő, konyhasó, mészkő, 
szén, agyag stb. alkatrészei. A fontosabb vegyületek gya
korlati alkalmazása az iparban, a talaj lényeges alkat
részei. Gyakorlati számítások vegyképletekkel. K. k. 
Sajóhelyi Fr. Vegytan elemei, Hetenkint 2 óra.

6’. Történelmi tárgyak.

A) Földrajz és Statisztika.

I. osztály Magyarország földrajzának részletes tár 
gyalása összeköttetésben a főbb statisztikai adatokkal 
Magyarország függőleges tagozata és vízrajza kapcsolatban 
az egyes vidékek természeti viszonyai, néprajza, s a lakósok 
főbb foglalkozásának ismertetésével Magyarorsz. politikai 
földrajza, éghajlata, terményei, állatai és népei. Az osztrák 
tartományok általános áttekintése. K. k. Kiss Sándor 
magyar osztrák monarchia összehasonlító földrajza. Heten
kint 2 óra.

II. osztály. Európa államainak vízszintes és függő
leges tagozata, azok éghajlata, terményei és miveltségi 
viszonyai Európa kedvező' partfejlődése s ennek befolyása 
a kereskedelem és miveltség előhaladására. Ázsia általános 
ismertetése után a két földrész összehasonlítása. K k. 
Kozma Gy II r Európa és Ázsia. Hét. 2 óra,

III. osztály. Amerika részletes, Afrika és Ausztrália 
általános ismertetése Azok függőleges és vízszintes tago- 
sultsága, égalja, terményei, miveltségi állapotai és poli 
tikai földrajza. Röviden a fölfedezések története. K. k Kozma 
Gy. III. r. Hetenkint 2 óra.
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IV osztály. A mennyiségtani és physikai földrajz 
elemei. K. k Dr Brózik Károly földrajza és jegyzetek 
Hetenkint 2 óra’

jE?) Történelem.

Ili osztály. A magyarok történetének rövid áttekin 
tése. A honfoglalás előtt Magyarországon lakó népek 
megremlitése után a vérszerződés a honfoglalás története 
A kereszténység fölvétele s annak jelentősége. Az ural
kodóházak története tekintettel az egyes korszakokban 
Magyarország területi viszonyaira, a miveltség és alkot
mány fejlődésére. A mohácsi vész okaival. A vallás- és 
nemzeti szabadság érdekében Erdély külön állásának 
jelentősége. Az 1687. törvények A pragmatika sanctio. 
A nemzet haladása az újabb időben. A magyar szabad- 
ságharcz rövid története s az ezt követő idők ismertetése 
után a kiegyezés felemlitése K k. Vargvas E Magyarok 
története. Hetenkint 2 óra.

IV. osztály. Az emberiség kezdetleges miveltségi 
állapota. A történelem forrásai és segédtudománya, a 
keleti népek története egyes fajok szerint, különösen azok 
miveltségi állapota, a görögök és rómaiak története, a 
keresztény:-ég terjedése, a népvándorlás s az újabb államok 
keletkezése kapcsolatban a hübérrendszer ismertetésével, 
az izlam s arabok miveltségi állapota, Németország tör
ténete a különböző uralkodóházak alatt, a pápák és csá
szárok közti küzdelem a keresztes hadjáratok s azok 
következményei Franczia-. Angol-, Schweiz- és Spanyol
ország, a törökök, szlávok és normannok története. A 
miveltségi állapotok, a lőpor és könyvnyomtatás feltalá
lása K. k Ladányi G A világtörténet főbb eseményei 
Hetenkint 3 óra.

V. osztály. Az újkor története. A fölfedezések, a re- 
formátió kezdete és terjedése, a 30 éves vallás háború 
Franczia-, Spanyolország, Németalföld, Anglia, s az Észak
keleti Európa története A különböző protestáns felekeze
tek. A spanyol örökösödési háború, Oroszország története, 
az északi háború, a sziléziai háborúk, Lengyelország 
felosztása, s az észak amerikai szabadságharcz A franczia 
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forradalom okai s annak lefolyása, továbbá a legújabb 
forradalmak s államok alakulása. K. k. Ladányi G. 
Hetenkint 3 óra.

C) Alkotmánytan.

V. osztály. A magyar állam és alkatrészei, a magy. 
alkotmány keletkezése A magy állam czimere és lobo
gója. A trónöröklés, a képviselő' választás, az országgyűlés 
kél háza s annak megalakulása, az ország kormányzása, 
s magy. független teleló's minisztérium. A törvényható
ságok, a közigazgatási bizottság, a községek önkormány
zata, az igazságszolgáltatás nemei, birák, és bíróságok. 
Közösügyek. Az egyházak közjogi állása sajtó- és ipar
szabadság, tan- és honvédelmi kötelezettség, köztehervi
selés, váltó, telekkönyv, örökösödés és csó'd, A bűntények 
és vétségek s a büntető törvénykezés. K. k. Csíki Kálmán 
A hazai alkotmány és jogismeret alapvonalai Heten
kint 2 óra.

7. Művészeti tárgyak.

A) Rajzolás.

I. osztályban a) Szabadkézirajz. Egyenes és később 
görbe vonalakból alkotott elemi díszítmények hálózatbani 
rajzolása, lapminták után ; részint színezve részint pedig 
tollrajzban kivive ; heti 3 órában.

b) Méitanirajz. A szerkesztő sikmértan elemei, A 
rajzeszközök használási módjának megismertetése-, a pont 
és vonal, tekintettel e/ek származására, helyzete s egy- 
máshozi viszonyára; merőlegesek és egyenközüek szer
kesztésének különféle módjai; a 4 alapművelet, egyene
sekkel és szögekkel, utóbbiak lemásolása és alkotása mérték 
szerint ; a szög osztó és közbefutó egyenesei; kisebbített 
mértékek. A kör egymáshozi viszonya, körbe és kői
kor ül rajzolt idomok. A körbe irt szabályos sokszögek 
és csillagidomok, továbbá érintő, hasonlósági pont és a 
kör közös kül és be’érintőjének szerkesztése; — heti 
2 órában.

II. osztályban, a) Szabadkézirajz Landau féle egy
szerűbb tollrajz diszitmények, később a görög izlés di'zit1 
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ményi elemeinek megismertetése; egyszerű maeanderek, 
palmetta és kehely alakzatok s ezeknek 2—3 színnel 
való festése ; heti 2 órában.

b) Mértanirajz. 1) A sikmértan folytatása a sok
szögek, csillagidomok, s legfontosabb érintési feladatok 
ismétlésével, a kupmetszetek, valamint a kerekények 
és csigavonalok szerkesztésének különféle módjai. 2) Az 
ábrázoló mértanból az orthogonális vetülettan elemei, a 
tér megismertetése, szemléltetése. A pont és vonal vetít- 
létéi, utóbbiak helyzete s egymáshozi viszonya vetiileteik 
kel együtt. Egyenes és görbe vonalú síkidomok vétületei; 
a sik 6 féle helyzete a térben s az azokba helyezett pon
tok és vonalok vetiiletei A ferde és egyenes hasab, henger, 
gúla és kúp valamint a gömb vetületeinek ábrázolása és 
felületükön a pont meghatározása, azok forgatása és 
sikkali metszése; heti 3 órában

III. osztályban, a) Szaqadkézirajz' Plasztikus renais- 
sance és gót ékítmények részint lapminták, részint föszönt 
mények utáni rajzo'ása, teljes árnyékolással. A kréta 
és szénrajz technikájának megismertetése; a renaissance 
ízlés diszitményi elemei, görög, és mór ízlésű szalagdiszek, 
valamint összetettebb palmetta alakzatok rajzolása és 
színezése. A nyári félév alatt a mintázásból fél és egész 
domború föszöntmények után középkori diszitményeket 
másolnak , heti 2 órában.

b) Mértanirajz vetülettan a II. osztály tananyagá
nak rövid összefoglalása és ismétlése. Egyenes és ferde 
hasáb, henger, gulya és klip sik általi metszése és a 
metszési idomok valódi nagyságának és alakjának meg
határozása. A gömb és az előbb nevezett testek felületén 
a pont meghatározása A testek forgatása azok hálózatá
nak lefejtése, végre a testek áthatása, heti 2 órában

IV. osztályban, a) Szabadkézirajz Plasztikus díszít
mények szén és krétával való rajzolása diszitményi elemek 
középkori (bizanzi) szövetek után ; összetettebb, színezett 
mozaik és intersia díszítmények, figurális rajz, lapminták 
után. Mintázás fél és egész domború ornamentális föszönt
mények után; heti 3 órában.

bj Mértanirajz. Távlattan A képsik, alapsik, közép 
és láthatársik, szem és főpont, alap, közép és láthatár
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vonal és fősugár megismertetése és ábrázolása; a pont, 
vonal, kör és egyenes vonalú síkidomok távlati képének 
meghatározása, azok vetületeiből, kísérletekkel és példák
kal szemléltetve a távlattani készüléken. Az egyszerűbb 
testek és test csoportozatok távlati képének meghatáro
zása áthatási, távmetszési és vegyes áthatási módszer 
szerint A szabad távlattanból könnyebb feladatok meg
fejtése ; mint a képsikkal párhuzamos vagy arra merő
leges irányban levő oszlopsorok, félkörü vagy csúcsíves 
csarnokok, fülkék stb efféléknek szerkesztése; heti 2 
órában. r

V. osztályban. Mértani rajz.. Arnyszerkezettan ; 
a pont, vonal, egyenes és görbe vonalú síkidomok vetett 
árnyéka; az egyenes és ferde hasáb, henger, teljes és 
csonka gúla és kúp ön és vetett árnyékának meghatá
rozása, az ezekből alkotott test csoportozatok ön és egy
másra vetett árnyéka a csúcsán álló üres gúla és kúp 
valamint az üres félgömb, henger, csonka kúp és fülke 
belsejébe vetett árnyéka : egy toskáni oszlopláb önárnyé 
kának szerkesztése ; ferdén álló gerendának tagozott fal
felületre vetett árnyéka, végre építészeti részletek ön és 
vetett árnyékának távlati módon való szerkesztése, a fény 
forrás különféle helyzetének (a képsik előtt, mögött, vagy 
annak meghosszabbításában) felvétele mellett. A nyári 
félévben összetettebb domborművű ornamentalis föszönt 
vények utáni mintázás; heti 3 órában

2?) Szépírás.
I. oszt Magyar és német folyóírás űteny szerint. 

Hetenkint 1 órán.
II. oszt Magyar és német folyóírás folytatva. Heten

kint 1 órán
III. oszt Ronde írás; a kis és nagy betűk különféle 

alakjainak megismertetése Reuleaux tanár módszere sze
rint, tekintettel azoknak a szögletes (ős) alakokból való 
keletkezésekre.

C.) Éneklés.
I. II. osztály. Énekgyakgyakorlatok az első három 

hangtól fogva a teljes 0 dur hangsorig, ideértve a szó 
3 
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holtabb ütenynemeket a negyed, fél, egész, nyolczad és 
tizenhatod hangjegyeket a megfelelő ütenynemekkel Négy 
kemény és négy lágy hangsor leírása éneklési gya 
korlatokkal. Kargyakorlatok magyar népdalokból. - Goll- 
Ernyei Enektana szerint. Hetenként 1 órán.

III IV. V. oszt A hangnemek ismertetése. Alakitó 
és előadó jelek A hangközök meghatározása a hozzá tar
tozó ének gyakorlatokkal. Négy szólamu kargyakorlatok 
magyar népdalokból és más karénekekből. Hetenként 
1 órán.

8. Tornászat
Az I. osztályból álló csoport az egyszerű s összetett, 

szabadgyakorlatok után gyakorolta a sorgyakorlatokat : 
sorakozást igazodást, nyitódást, különbféle fordulatokat, 
kanyarodásokat úgy helyben, mint menés közben; to
vábbá rendekbe fejlődést helyben és menés közben. He
tenként 1 óra

A 11. III. IV. és V. osztályból álló csoport a fen
tebbieken kivid gyakorolta még a kettős rendekbe fejlő
dést rendekre szakadozást helyben s menés közben Heten 
ként 1 órán Mindkét csapat ezeken kivid a körülmé
nyekhez képest szertorna zásban is részesült.
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VI.

A renden kívüli tantárgy tananyaga.
1) Latinnyelv.

I. osztály. Alaktan 1. A betűk ismertetése és han 
goztatása 2 A 8 beszédrésznek s a tőnevek nemének 
meghatározása 3. A főnevek, melléknevek és névmások 
ragozása. 4. A nyelvtan anyagához kijelelt szavaknak 
tanulása. 2. A gyakorló könyvből latin és magyar 
mondatoknak fordítása 6. Házi és iskolai dolgozatok. 
Tank. Kiss Schulz : Latinnyelvtana és gyakorló könyve 
Hetenkint 5 óra)

II osztály. \. A tő és származott időkről II. A négy 
igaragozás cselekvő és szenvedő alakban ; a segéd , hiányos 
rendhagyó és álszenvedő igék ragozása.

III. A múlt és hanyatszó rendhagyó képzései a négy 
igeragozásban. IV. Határozókés elöljárókról. Ezen részek 
után mindenütt megfelelő szavak emlézése és gyakorla
tok fordítása.

III. osztály. I. A mondattan fogalma, tártaim;* ; az 
állítmány egyezése ; kettős alanyeset használata.

II. Sajátító . tulajdonító-, tárgy-eset és távolitó-eset 
használata különböző nevekkel.

III. Különböző kérdésekre az időnek meghatározása ; 
a helynevek szókötése. A „hogy“ kötszónak kellő fordí
tása és kihagyása (accusativus cum in fínit) Végre a 
dum, postquam kihagyása vagyis a független távolitó 
(Ablativus Absolutus) használata.
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VTI.

A tanulók érdemsorozata az 1882—83. iskola 
évben.

I. Osztály

A tanuló neve

1

5

10

15

20

24

Bagáry Sándor 
Balbari ts Gyula 
Brenner János 
Csiszár János 
Ebenspanger Ilerm 
Freyer Gyula 
Helyes Lajos 
Horváth Iván 
Kaiser József 
Kovács Ferencz 
Kovács László 
K ram páti ts József 
Masanczker Salamon 
Obál Vilmos 
Pevecz Mátyás 
Pivar István 
Porm Ferencz 
Hiedl Gyula 
Rosenberg József 
Stár Ferencz 
Steril Henrik 
Sztajándvics Jenő 
Viola Lajos 
Vörös Mihály

!•||

Felsőbb osztályba

2
2
4
1
3
2
4
3
1
2
3

I

IIH
3222322
3222232
4334443

3 3
4 4

43

1
»» 
<>

3
3

12233222 
44444433 
223333 3
11122233 
11211223 
3 2 3 1 13 3 3

2343333242
« n •>'» 4

|3,3
3 2

14'3
a d
3 2
4 2 

'4 oA2
4 2

3 3 4 3 2 3 3 
3332233
2 2 1 3 2

nem léphetnek : Brenner János, Helyes Lajos. 
Pivar István és Viola Lajos.
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I

II. Osztály-

3 •rtNx
•©

*©

1

5

10

12

Barbarits József 
Ehrenre’ch Győző 
Fluck Rudolf 
Guttmann Lajos 
Karika István 
Kolonits Rajos 
Lobi Zsijjmond 
Orbán Lajos 
*Pol sinczky Emil 
Szmódis Mihály 
Zakály Károly 
Zsilavecz Lajos

I
* A latinnyelvbőlaz

r

oJ
yo

 szá
m

.

A tanuló neve

5

Bellosits Károly
Ehrenrei' h Nándor
Freyer József
Kolárs István
Márkus Aladár
Márkus Elemér
Travnik Gábor
* Turza János

Zvér Mátyás
*A latinnyelvböl az 1. oszt, tananyagát tanulta. 
**A „ all. „

A tanuló neve

I2)3

2 2
3 3
2 2
222332
2 22
I 2 2
4 3 3
1 2 3
1 1 2
2 2 3
3 2 3

|.í I
osztály

3 3
2 1

2 3 2 3 2
13 2 2 3

3
2
2
1
3
233222
1

i

3
2
3

1
2
2

2 2

1

1

I.
III. Osztály.

tananyagát

12 33 
1 1 23 
113 2 2
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IV Osztály.
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Az érdeniNorozat jegyeinek jelentése.
a) Az előmenetelben : b) A szorgalomban :

1 = jeles 1 — ernyedetlen
2 = jó 2 — dicéretes
3 — elégséges 3 = változó
4 = elégtelen. 4 = hanyag

c) Az erkölcsi magaviseletben
1 _ dicséretes
2= jó
3 — tűrhető.



31

’ {ttUIBZ6|?[ 

•mű qnui
8 S^|l[UOS

• BqazswQ

•BBpBtlB -A »B[nAur qtzoqjBinui »o
4—

T> 0

liozoqpjpq aiAauB) ,[nui B a b- >0 Cö

• pssozduqqg TJ TI CÖ eö 1
t-TO *—• aj e~a Zz

C<J pffqajaZtfZftM 63 -5[3AÁUOI{ll«X ■£> <X) TI

-*-< 1rr :—•
jiappiawpj 1 I I 1I " 12 =s >

CC3 tej °-J pqB asapzp (Jq OS TO t* f!PUBH?á 1 1

ippiuaiupj IO(B 3391 1- CO

F—*“■
azy — ’Jq OS ‘Pl 6 — Z8935I

•pnuuoj | I
■ <4=3 qojjj g '0 g jftptsBiBjpq sa jftpuBpjl 1 I 1

1 •-G 'lopj 01 ■ if‘PJ»l •O TJÖ
1 F—• -AÍuoq •) sa tsB|BJpq llipuB) zgaSej

»X3 ö uapiínaq inppuiBi )£|B)zso ' -* ■ 1 1 1 T“
*—rí *rr> pl[3| V?3hZ(A ojiawC 1 O TI 1
a ’o pqain O O 00 CO CQ

Bq.<[B|ZBO qqoepj |nqpu XppBqy

> 8181 TI 1 1 1
‘02 1181 eö kH TI 1 1
•FM
X tí 0’81 TI TI 1 1

‘02 .-H

O O 
Zi N

6981 TJ

8981 1 1 TI
N ” 

I 02 1981 1 TI 1 r-4

8981 1 1 1 1

pjapiA 

ipqXpq

snqqoqiBq -dioj 
liaJfBA AB

nSB[[BA B9ZOIU 
snqipSuBAa

lüasiuqapa j 

i3qzsjoaa í’bjb 1 
p.(3aui bbui

p.{ífaUIB|BZ 

[BAptl9[-OS|B

JBÁÍBlll 'pil9A *piU9U I _ | 
JBÁÍBUI -piAJoq qaupu i| ~ 

jbXSbui ‘p«9A i 
jb.CBbui ‘puieu 

lauiau ‘jBAioq ‘.ibíSblu 1 
IBAJoq .ibáSbiu | 

pU9A UB-ötBUl 
puiau ‘jbXSbiu

qosBqiimu s ^oa3|)B|bS[(»zb Ba.Cpuiazs 
qopsiAIZSJl ubSbiu

qosoJBd; s qupaqsaiaq o[puo

qopuuapo o|pno

jpBJBiutq uaqzoqA? 

9[nus) 89pU3J

CO

CC TI

CO 59

TJ

TJ

« a > > «m
H

1 lf
t'i

o!
 1'1

18
4 .

88
 17'

23
'1

1 1 17
 : 3

 '22
 1 1!

 9 2
4 1

0.
 5 1 

2 2 
5.

 8 1 
1 

4 8 1
0 1

0 6 1
3 84

 j 1
3 4 2

4 I 2 , 
26

 
2 : 3

1 10 
50

 ft
I 

1 .1 
1 

r 
M

 M 
M

 M. 
'



32

IX.

A tanoda leltára.
I. Könyvtár.

1. A tanári könyvtára lefolyt iskolai évben a követ
kező müvekkel gazdagodott:

a) Ajándékozás 1. A nm. vallás és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumtól a „Néptanítók Lapjáénak 1883. 
évfolyama (3 írt)

2. Az Eqgenberqer féle könyvkereskedéstől : Oldal J 
Németnyelvt. (2 péld 1 írt 60 kr) Dr. Prózik K Termé 
szettani földrajz (1 írt. 10 kr), Sajóhelyi Frigyes : Vegy
tan (1 frt. 40 kr) Összesen 4 frt. 10 kr.

3. Dobrovszky és Franké könyvkereskedésétől: Szabó 
J. Természettan (1 frt. 40 kr.J

4. A Franklin Társulattól: Kapy Gy Dalkönyvecske 
(20 kr.) Utasítás a Dalkönyvecskéhez (20 kr.) Dr. Róth
S. Ásvány kőzet és földtan (80 kr.), A növénytan elemei 
(1 frt), Harrach József: Német olvasókönyv I. r. (80 kr.) 
u. az II. rész (I frt), Hoffmann Mór Német tan-és ol 
vasókönyv (1 frt. 20 kr.), Lehr A. és Riedl Fr. Magyar 
olvasókönyv I. kötet (80 kr.) U az II kötet (1 frt. 20 
kr) Róder FI. Ó- és újszövetségi bibi, történetek I. r. 
(60 kr.), U. az II. kötet (60 kr.) Gyulay B Iiodalom 
ismertető (1 frt 20 kr), Jablonszky J. Ázsia és Afrika 
(60 kr), U. a Amerika, Ausztrália leírása (50 kr ) Ösz- 
szesen: 10 frt. 70 kr. o. é.

5. Lámpel Róbert könyvkereskedésétől: KuttnerS. Máyer 
M. Világtörténet (60 kr), Schubert K. Természetrajz 
(1 frt.) Ihász G. Magyarnyelvtan (1 frt.) összesen 2 ft 60 kr

6 Tettey S. és társa könyvkereskedésétől: Dr. Ploetz 
- Nagy : Franczia nyelvtan elemei I. és II kötet 
(88 kr.). P. Szathmáry K, Magyarország története (1 ft) 
Füredi J. Rendszeres magy. nyelvtan (60 kr.) Összesen 
2 írt 48 kr.

7. Kokay J. könyvkereskedésétől: Goll-Bellovics Pol- 
hymnia (59 kr.), U. a Énektan (50 kr) Összesen : 1 ft.

8. Vajdics K. pápai könyvkereskedőtől: Zene és 
Enektan - Beke Antal (2 péld 72 kr.)
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9. Gyurgyik Gy. országgyűlési képviselőtől: Körmöcz- 
bánya bányajogi stb. története ez munkája (?)

10. Iványi Andor polg. isk. tanártól’. Vissinger K. 
Ásvány- kőzet és földtan (1 frt 80 kr )

b) Vétel utján: 1. Szakközlönyök és folyóiratok : 
„Zalai Tanügy44 (1883. évf 2 frt.), „Középtanodai Ta
nár egy). Közlöny44 (1882—83; 4 frt), Természettud. 
Közlöny“ (1883. ért 3 frt.) „Paedagogiai Szemle44 (1883 
évf 2 frt. 50 kr). .Polgári Iskola" (1883 évf. 2 írt.), 
„Közoktatás44 (1882. évf. második fele és 1883 évf. ért. 
6 frt), „Magyar Tanügy41 (1882 - 83 évf. 6 frt), -Csa 
Iád és Iskola" (1883. évf. 3 frt.) Összes érték : 28 frt.
50 kr.

2. Tan- és kézi könyvek s irodalmi müvek Hahóthy 
S Természettan (1 frt 20 kr.). Dr. Simonyi Zs Rendsze
res magy. nyelvtan (1 frt 50 kr), Roller W Könyv
viteltan (80 kr ), Kriessli J Állattan és Növénytan (1 ft. 
66 kr.), Kárpáthy E. Allatmuzeum (70 kr ), A M Tudom. 
Akadémia könyvkiadó vállalata 1881 83. évi cyklusának
szépirodalmi és történettudományi rníívei u m. Goldzi- 
her Ignácz : Az iszlám (1 frt 80 kr), Symondsz : Renai- 
sance Olaszországban 2 kötet (3 frt. 60 kr.), Thierry A. 
A római birodalom tört (1 frt 80 kr), Vámbéry A A 
magyarok eredete (1 frt 80 kr) Alexander A. Kant 1 
kötet (1 frt 80 kr ), Szász K. A világirodalom epószai 
2 kötet (3 frt. 60 kr) Faine H. Az Angol irodalom tör
ténete 2 kötet (3 frt. 60 kr) szállítási dijjal együtt: 21 
frt 64 kr. Ezenkívül a könyvtár illetményéből bekötte 
tett Bpesten 40 kötet folyóirat-szaklap és nagyobb mii 
23 frt 35 kr értékben a szállítási költségekkel együtt 
ennélfogva a jelen isk. évben a tanári könyvtár gyara
pítására 47 frt 99 kr. fordittatott a szaklapokon kívül

11. Az ifjúsági könyvtár számára. a következő művek 
szereztettek be: a) Kis nemzeti muzeum: Kisfaludy K. 
válogatott munkái 2 kötet (1 frt) Br Jósika M Rege 
gyöngyök (50 kr.) Boldogháza (50 kr) Kisfaludy S vá
logatott munkái (50 kr), Történeti adomák és jellemraj
zok (50 kr) Jókai M válogatott munkái 2 kötet (1 frt.), 
Csokonai M. válogatott munkái (50 kr ), Kuliffay Ede : 
Erdély története (50 kr.), Báni! J. A Szántó család tör- 
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fénete (50 kr); b) Olcsó könyvtár: Lessing G. E Lav- 
kon (50 kr ). Szalay L Mirabean (40 kr.), Gaál F, Peleskei 
nótárius (40 kr) Kisfaludy S összes regéi (2 kötet 1 
fi t 20 kr), Poole J Pry Pál (50 kr ) Pulszky F. Esz 
mék Magyarország tört phylosophiájához (30 kr) 
Csokonai: Béka egérharcz (20 kr.), Gyulay P. Br Eötvös 
J. (20 kr). Pulszky F Martinovics és társai (20 kr.)
c) A történelmi könyvtár 8., 14, 26 . 27 , 31. füzetei 
ajándékul (2 frt 50 kr) Beöthy Zs A névtelenek (1 frt 
20 kr ), Három nemzedék (60 kr ), Gyulay P Vörösmarty 
életrajza (2 frt), Gyulay P. Emlékbeszédek (2 frt), Dr 
Gőoz F. Budapest története (1 frt), Greguss A Arany 
J. balladái (70 kr), Verne Gy. Utazás a holdba (1 frt 
20 kr.), Utazás a tenger, alatt (2 frt). Öt hét léghajón 
(1 frt 20 kr)34 kötet összes érték a kötési díjjal együtt : 
27 frt 82 kr. o. ért.

III. Tankönyvek a szegény tanulók számára Gyulay 
B. Magyarnyelvtan I. r. 2 péld (1 frt 60 kr.) 
Magyar olvasókönyv I. r 3 péld (2 frt 10 kr.), Tor
kos L magyar nyelvtan (90 kv.), Dr Császár K Szám 
tan I r. 5 példány (3 frt ), Számtan II. r 1 drb. (60 
kr.), Mocnik Algebra 1 péld (1 frt 40 kr.) Dr Csá
szár Geometriai alaktan 1 drb (1 frt 20 kr), Gráf J 
Németnyelvtan I. r. 4 példány (3 írt. 20 kr.;, Kozma 
Gy. Földrajz II r 7 péld (5 frt 60 kr). Ili r. 4 péld 
(3 frt 20 kr ), Dr Brózik K Természettani földrajz 2 
péld (2 frt. 20 kr.), Vargyas,E. Magyarok tört. 4 péld. 
(1 frt 92 kr. Dr. Szabó J Ásványtan 3 péld. (1 frt. 
20 kr.), Dr Kriesch J. Növénytan 7 péld (4 frt 90 
kr) Egri K Katechismus 2 drb (50 kr), Róder A. 
Bibliai tört (28 kr), Hahothy S Természettan 2 péld 
(2 frt. 40 kr.). Lángé Cherven Térkép I drb (70 kr ), 
Greguss Gy. Természettan 1 drb (1 frt 40 kr.). Roller 
M. Alkalmazott Geometria 1 drb. (1 frt..), Ladányi G 
Világtörténet I drb. (84 kr.) Összesen 54 kötet, (42 frt 
trt 14 kr) értékben, mely érték a 10” 0 os könyvárusi 
engedmény levonása és 1 frt 52 kr. szállítási költség 
hozzáadása után (39 frt. 45 kr) az iskolaszék pénztárá
ból fizettetett ki, valamint a múlt isk évben beszerzett 
72 drb. ócska tankönyv köttetési dija is 13 frt értékben.
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IV. Természeti ajzi szertár. Dr. Schubert Gr H ,Képes 
Természetrajzának állattani része magyar átdolgozásban 
4 kötetben beszereztetett Ért 10 frt. 72 kr Egy drb 
Mammuth-tog, alsó áll kapocs s még néhány drb csont
váz törmelék, melyek A.-Lendván egy hegyoldal rigoli- 
rozása alkalmával kerültek felszínre, összesen 10 ft. 72 kr.

V. Ve ytani szertár. Lepárolt víz, kénsav (H 2 50 4) ^ó- 
sav (Hll), ammóniám liydrót. (II 4 N) II 0 , kálium hydrát 
(K H 0), Nátrium hydrát (Na HO) higany oxid (Hg 0) 
ezüst oxid (Ag 0), kén ammonium és 12 drb kémcső 

1 7 frt 97 kr értékben szereztetett be az iskolaszék által 
a helybeli gyógyszertárból. - Ö szesen : 17 frt 97

VI JRajzszértár. Weinberger Alajos .Szabadkézi raj
zolás elemei* 11 füzet á 20 kr (2 frt 20 kr), Scholz 
Musterblatter aller Schriftarten 1 fűz (60 kr.) Szemlél
tetési készülék a vetülettan tanitásához (4 frt.) Ezek 
valamint a szegény tanulók számára bevásárolt 24 frt 
50 kr. értékű külömbféle rajzszerek az iskolaszék által 
szereztettek meg Ajándékozás utján a Franklin-Társu 
lattól a rajzszertár a következő műveket nyerte : Landau 

Arányok szerinti rajzolás* I r. III. füzet. 12 lap(80 kr.), 
I rész IV. füzet (l frt), II rész 12 lap (70 kr ). Össze
sen : 33 frt 80 kr

VII. Bútor neműek, javítások és vegyesek. Egy drb régi 
könyvtári szekrénynek és 1 db phisikai szekrénynek kétfelé 
vágatása és czélszerü átalakittatása (17 frt ), 4 drb isk. fekete 
tábla újra festése és vonalzása (4 frt 80 kr.), 1 db fogas készi 
tése körző és szék igazittatása (95 kr.). apróbb lakatos mun 
kákért (95 kr), 3 drb ablaktábla berakatásáért (1 frt 
35 kr). 1 drb hegedű vonóért (1 frt 50 kr.), 2 darab 
szobaseprü (2 frt. 25 kr.), 2 üveg lenmag fhneisz (70 
kr.) 3 ’|2 liter borszesz fixir készítéshez és a vegytani 
laboratórium számára (1 frt. 85 kr), 31 Dgr. szivacs 
(5 frt 4 kr.), egyéb apróságokért ('8 kr). Összesen 37 
írt. 17 kr.

Az ajándékozott művek értéke : . 32 frt. 80 kr.
A vétel utján beszerzett művek,

szerek és vegyes nemiteké: .251 „ 42 kr
Összesen. 284 frt. 22 kr.
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X
Jótékonyság és jutalmazások.

1. Városunknak a polg. iskola ügye iránt melegen 
érdeklődő értelmisége a jelen isk. évben is sietetett az 
áldozatot meghozni az ügy számára, a mennyiben 10 
szegénysorsu és magát föntartani teljesen képtelen ifjú 
haladását iparkodott előmozdítani az által, hogy aláírás 
utján ingyen élelmezést ajánlott fel számukra.

Nevezetesen : Hajós Mihály. Skublics Imre és Pollák 
Lázár isk. széki tag urak 1-1 tanulónak egész iskolai 
év alatt teljes élelmezést nyújtottak, a két utóbbi nemes 
keblii jótétemény ezőnek gyermekei körül a segélyezett 
két IV. oszt növendék hála fejében némi tanitgatási és 
felügyeleti viszonszolgálatot is teljesített

Stirling Antal esperes-plébános úr egy helybeli sze
gény árva ifjúnak az egész isk év alatt, egy másik növen
déknek pedig 4 hónapig kegyeskedett ebédet nyújtani.

Murkovics János kántor tanító úr és Barsch Henrik 
vendéglős úr 1 1 növendéknek szintén egész évig szi
veskedtek ebédet adni.

Brenner György gondnok ur egyik IV. oszt tanuló 
nak, ki polg isk 1. oszt, tanuló fiát a tanulásban vezet 
gette, mintegy 4 hónapig nyújtott ebédet Stein Antal 
Kovács János Tomka György, Lendvay Mátyá< és Vlasits 
Pál urak 1 — 1 tanulónak egy havi teljes élelmezést, 
ajánlottak fel ; Bellosits János és Nagy József urak 1 - 1 
tanulónak két hónapig ebédet; Ráth János úr G hétig. 
Zárjeczky Vincze úr 4 '|2 hétig egy tanulónak ebédet; 
Ehrenreich János úr ebédet 5 hétig 1 tanulónak ; Dr. 
Király Mór, Matyasovszky Vincze, Lobi Ignácz, Nagy 
Alajos, Miklós Gergely, Vámossy Lajos urak 1 — 1 tanuló 
nak egy hónapig ebédet; Balogh Árpád és FreyerFülöp 
urak 1 — 1 tanulónak. 2 hétig egész ellátást ; Káposztás 
t erencz úr egy tanulónak 3 hétig ebédet; Laufer Miksa 
Tüske Ferencz Wortman Benő, Kassay Nándor urak 
i 1 tanulónak 2 hétig ebédet; Brátkovics Ferencz és 
Simon János urak 1 1 tanulónak egy hétig ebédet és
vacsorát ; Plenk András és Rosenberg Henrik urak ebé 
det 1 hétig kegyeskedtek felajánlani.
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Ezeken kívül Bellosits János úr egy tanulónak, ki 
év vége felé árvaságra jutott, máj. hó 18 tói egészen az 
év végéig kegyeskedett teljes ellátást felajánlani.

2. Az „alsó-lendvai takarékpénztár" a lefolyt tanév
ben szokott nemeslelkiiségét a polg. iskola mellé felállí
tandó íápintézettel éreztette, 50 o é frtot, adományoz 
ván annak alaptőkéje gyarapítására.

3. A közs. polg isk. iskolaszék a szegény tanulók 
számra kiosztandó tankönyvekre 39 frt, 45 krt; az ócska 
kézi könyvek beköttetésére 13 frt. és használat végett 
kiosztandó rajzszerekre 25 frtot o é utalványozott,

4 A szorgalmas és jó magaviseletü tanulók meg 
jutalmazására a következő jótevő aláirok adományoztuk : 
Hajós Mihály úr 3 frtot; Stirling Antal. Kelcz Gyula, 
Tomka György, Barack Henrik, Pollák Lázár, Miklós 
Gergely, Bellosits János, Nagy József Karabélyos Elek. 
Nábráczky Lajos Petiik Gyula, Csukics Adolf, Nagy 
Alajos. Zárjeczky Vincze, Skublics Imre. Kovács János 
Gordignáni Ferencz Dervarics Kálmán és Wortmann Benő 
urak 1 1 frtot ; Brenner György Ráth János, Vámossy
Lajos, N. N, Brátkovics Ferencz, Stein Antal, Ehren- 
reicli János, Schwarcz Jakab, Hajdinyák Ferencz ésFreyer 
Fiilöp urak 50 50 krt ; — P ntér Gyula, Matyasovszky
Vincze urak 40 — 40 krt., Vörös Mihály úr 30 kri., Deutsch 
Miksa úr 2 drb és Brtinner S. úr 1 drb. ezüst buszait. 
Összeg: 28 frt. 10 kr . és 3 darab ezüst huszas.

Az itt, valamint a leltárban felsorolt jótéteményekért 
az intézet és az ifjúság nevében úgy az iskolaszék min' 
a tan -testület hálás köszönetüket nyilvánitják ! !

XI.

Segélyezettek és jutalmazottak.
1. A Molnár-féle alapítvány kamataiból a lefolyt 

isk. évben is 2 ifjú nyert jutalmat u m. Kaiser Józ-ef 
I. osztályos és Szmodics Mihály II. oszt, tanuló egyik
egyik 13 frt 8 kr o. é.

2 Ingyen élelmezésben részesültek: Csiszár János 
Stár Ferencz I oszt, Karika István, Zsilavecz Lajos II. 
oszt.. Márkus Elemér, Turza János, Zvér Mátyás III. o. 
Kámán Lajos, Masanczker Arnold és Spindler Gyula IV. 
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osztályos növendékek, kik közül a 3 utolsó a kegyes jóté- 
teményezők gyermekei körül teljesített felügyeleti és tanit- 
gatási szolgálatok által iparkodott a szives jótéteményt 
meghálálni

3 Az iskolaszék a tandijakat a következő' tanulók
nak engedte el : a) egészen (9 frt 50 kr.) Barbarits Gyula, 
Csiszár János, Ebenspanger Hermán, Helyes Lajos. Kai- 
ser József Kovács László Pivar István, Rosenberg József, 
Stár Ferencz, Sztojánovics Jenő, Vörös Mihály I. osztá 
lyos; Barbarits József, Karika István, Kolonits Lajos, 
Orbán Lajos, Kolonits Lajos Szmodics Mihály Zsila- 
vecz Lajos II. oszt., Márkus Aladár, Márkus Elemér, 
Turza János, Zvér Mátyás III. oszt. ; Kálmán Lajos, 
Mázsánczker Arnold, Spindler IV. oszt és Kohn Arnold 
V oszt növendékeknek ; b) « féltandij (5 frt.) elenged 
tetett: Kovács Ferencz 1. oszt, és Lobi Zsigmond II o. 
növendékeknek, Az elengedett tandijak összege a 28 növen
déknél : 247 frt. o é

4 Kézi (tankönyveket és rajzszereket használatra nyer
itek mindazon tanulók, tandíj elengedésben részesültek. 
rajtuk kívül még: Horváth Iván és Krampatits József 
51 kötet uj tankönyv (39 fit. 45 kr értékben) és 142 
drb régibb de jó részt újból beköttetett (13 o. é. frt kötési 
dij) tankönyv, azonkívül 24 frt 50 kr. értékű, külömb- 
féle rajzszer osztatott ki használatra

5. A jutalmazásra begy ült összeg a következőkép 
használtatott fel : Csiszár János 1. ősz. t Ballagi Mór 
„Magyar és német zsebszótárát (kötve 2 fit), Kovács 
Ferencz I. oszt. Petőfy S összes költ, népies kiad (A 2 
frt.), Guttmann Lajos II oszt, ugyancsak a fentebbi 
müvet (á 2 frt) Polesinszky Emil II. oszt. t. Ballagi M. 
zsebszótárát (2 frt.) Zsilavecz Lajos 11. oszt, a tanulásért 
és a rajzolásban tett előmeneteléért 3 drb ez. frt., Zvér 
Mátyás III. oszt szintén 3 drb. ez. frt, Spindler Gyula 
IV. oszt, Bellosiís Bálint és Kohn Arnold V oszt, tanulók 
Horváth M „A magyarok története czimü munkáját á 
4 frt nyerték, ezenkívül Kolárs István és Márkus Ele
mér III. oszt, tanulók a rajzolás és szépírásban tett elő
menetelükért 1 — 1 drb ez forinttal Kámán Lajos IV. 
oszt növ. pedig a tornászaiban tett előmeneteléért 3 drb. 
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ezüst húszassal jutalmaztattak meg. A jutalmak értéke : 
28 frt, és 3 drb ezüst huszas

XII

Tudnivalók a jövő iskolai évre.
1 Az alsó lendvai polg fiú iskolában a jövő' 1883 84

tanítási évre a felvétel és beiratás aug. hó 30 tói sz^p 
tember 2 ig bezárólag a tanácskozási teremben történik. 
A fölvétetni kivánó tanulók szüleik vagy ezek helyettesei 
kíséretében tartoznak megjelenni

2. A díjtalan fe'vételi vizsgálat, úgyszintén a javitó 
és pótló vizsgálatok szept. 2-án délután tartatnak meg.

3 A polg iskola I. osztályába szabályszerűen csak 
oly tanuló léphet be : a) a ki legalább a 9 évet betol 
tötte; b) kinek az elemi iskola IV. osztálya számára 
kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ezt a 
felvételi vizsga utján is igazolni tudja, c, ki az elemi 
iskola IV osztályáról bizonyítványt mutat fel s a magyar 
nyelven való oktatáshoz megkivántató ismeret birtoká
ban van.

4. A polg. iskola bármely osztályába bevehető min
den olyan tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osz
tályba beillik, és az ezen osztályhoz megkivántató élőké 
szükségről vizsgálat utján bizonyságot tesz ; a közép isko
lákból átlépni szándékozó tanuló bizonyítványa alapján 
a következő osztályba felvétetik.

A polgári iskola négy első osztályából átléphet a 
tanuló a középtanoda megfelelő osztályába. Ezen esetben :

a) ha gymnásiumba akarja magát felvétetni, köteles 
a latinnyelvből az illető osztályban megkivántató jártas
ságát vizsgálat utján bebizonyitani ; b) ha reáliskolába 
lép, köteles a franczianyelvbeli megfelelő jártasságról 
tanúságot, tenni

6 A polg iskola IV. osztályát bevégzett tanuló, ha 
szakiskolába akar átlépni, átmehet.

a) a tanitó-képezdébe, b) a kereskedelmi iskolába, c) a 
közép-ipartanodába, d) az országos minta rajztanodába, e) 
« cs. Á/r. hadapród iskolába vizsya letétele nélkül.
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7 A polg. iskola IV. és VI. osztályát bevégzett 
tanuló előtt a folyó évi január 6-án kihirdetett köztiszt 
viselők minősítéséről szóló törvényczikk alapján a követ 
kező életpályák állanak nyitva :

a) a IV. osztályt végzett tanuló alkalmaztathatja 
magát fogyasztási, adószedői, ellenőri és tiszti; sótárnoki, 
ellenőri, mázsatiszti, almázsatiszti és hivataltiszti hivata 
lóknál : a bíróságoknál, jogügyi és alapítványi igazgató
ságoknál állami vagy törvényhatósági hivataloknál, lehet 
még fogházfelügyelő s általában alsóbb tisztviselő;

b) a VI. osztályt végzett tanuló bocsátható jegyzői 
vizsgálatra, azonkívül alkalmaztatha'ja magát a fentebbi 
hivatalokon kívül kinevezett távírda-kezelői, dohányárudat 
raktári és lottoigazgatosági hivataloknál

8. Ha a VI. osztály bevégzése után is tovább akarja 
tanulmányait folytatni : átléphet a gazdasági, erdészeti, 
állatorvosi középintézetekbe

9 A tandij egész évre 10 frt első fele a beiratáskor, 
a második februárban fizetendő Az 50 kr. beiratási dijt 
az ifjúsági könyvtár alapjára kivétel nélkül minden növen
dék tartozik fizetni.

10. A szegénységi és jó előmenetelről szóló bizonyít 
ványokkal felszerelt s a tandij elengedését vagy tanköny 
vekkel való segélyezést kérő folyamodványok a községi 
polg iskolaszékhez czimezendők és beiratáskor az igazga 
tónak átadandók szintén ekkor nyújtandók be a kérel
mek élelmezés nyerhetése végett az igazgatóhoz ugyan
csak a községi iskolaszékhez czimezve.

11. Tankönyvekkel és tanszerekkel csak olyan tanulók 
láttatnak el, kiknek a tandij tele elengedtetett

12 Azon növendékek, kik egy, vagy legfeljebb két 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kaptak, a jövő tanév ele 
jén javító vizsgálatot tehetnek, a miről aug. hó 30-ig tar
toznak jelentést tenni az igazgatónál. Azon növendékek 
pedig, kik kettőnél több tantárgyból kaptak elégtelen érdem 
jegyet, az osztálynak ismétlésére utasittatnak.

13. Kik latinnyelvet akarnak tanulni, ebbeli szán 
dékukat a beiratáskor jelentsék ki

Az igazgatóság.




