Szab. kir.
t

SOPRON

& !IZ;

városa

hitfelekezeti j elle[ nélküli

FÖREAIJ-TANODÁJÁNAIC harmad

év_i-ért.esitvénye
az

SOPRONI

sztc:HENYI

ALLRMJ

tsrvAn

GIMNAZIUM

18 70
71 tanévben.

Szak1elt~r f. x_:

tv-•

..
------- -.:::>-t-~~-<:.1.- -----~~r

Sopron.
NyomlllOtt 1\eirbard Adolfuál.

1871.

---

Tartalorn.
A. Tü rténet i a.Iutolc a sopront

lJ.

c.

'fana. n. l<Dr
Tauterv

.

J). Tanszcrcl<

fj reoltn no d .ír· 61 az

Lap.
4

187_Q_J

1G

•

.

•

E J ótévök .
F . a) A Lanulók összes

•

•

•
himntn rá ~ a

b) A lnnulól< névj egyzélíe
G. Tudni val ó a jö v;; tanévre

•

•

•

17
25
32
3-4

35
43

'l'örténeti (ldatol\
a

soproni förealtanodáról
187~ .

.A nagyméltósá~u vallás és közoktatási magyar kir. 1\linisterium
1868-ik aug. hava 14-én 13371. szám alatt kelt intézménye folytán
intézetünkben ez iskolai évben az 5-ik osztály léptettetett életbe.
E körülmény helyiségeink szaporit.tatását tevé szükségessé.

Miután azonban a mult évben tervezett építkezés, melynek
költsége már taval a zárszarniába fel volt véve, keresztül nem vitetett, oly segédeszközök felhasználása vált szükségessé, melyek által
a szükséglet látszólagosan kielégitethetik. Igy t0rtént, hogy az
eddigi hivatalszoba a felsőbb osztály tanszobájául, hivatalszabának
pedig az elemi főtanoda értekezJeti helyisége rendeltetett; mig az
elemi tanoda számára értekezleti helyiségül az eredetileg intézeti
szolgának szánt lakhely jeleltetett ki. De miután intézetünknek rendelkezésére igy ésak egy helyiség adatott át, s az elsó osztályba
száznál több, a második osztály látogatására pedig nyolczvannál
több tanuló jelentkezett, kik egy tanteremben a fenn álló rendeletek s a tanítás és nevelés eszn1éjénél fogva nem hagyathattak;
a tan·-íri testület kénytelenittetett, az elsö osztályba jövő tanulókat

A.
lleit.rag

ZOl' GesciJiclat~~
der

Oedenburger Oberrealschule
187.~.

Auf Grund der Bestimmungen der Gründungs-Urkunde, welche
durch das hohe kön. ung. ~Iinisteriurn für Cuitus und Unterricht
mit Erlass vom 14. .August 1868, Z. 13371 sanctionirt worden
sind , wurde an der hies. Realsch ul e im laufenden Schuljahre dio
fünfte Klasse eröfl'net. Dies maclüe die Vermehrung der Schullocale nothwendig.
Nachdem aber der schon in das Budget des Jahres 1870 ·aufgenommene Zubau nicht ausgeführt worden ist, musste zur Aushilfe ~in Palliativ- ~Iittel gewiihlt werden, welches darin b es tan d,
dass das frühere Arntszimmer zum Schullokale für die vim·te Klasse, 1
zum Arntszimmer das Conferenzlokale der N onnalha.uptschule bas_timmt, und letzterer_ Austalt f~r das abgetretene Locale ~ie urs~rüng- .. J
heh filr den Schuld1ener bestimmte Wohnung als Conferenzztmmer
zugewiesen · wurde. Un ter gewöhnlichen Verhaltnissen ware hiedurch
allerdings notbdürftig abgeholfen gewesen. Nachdem jedoch auch
im heurigen. Schuljahre für die erste Klasse sich abermals über
Rundert und für die zweite Klasse 83 Schüler sich an1neldeten,
welelle in einern U ntePrichtslocale, in Berücksichtigung der diesfaUs
besteheuden gesetzlichen Bestimtnungen und in Anbetracht der
Wichtigkeit des Unterrichts und der Erziehung, nicht untergebracht
werden durften, so stellte sich die traurige Vl ahrnehmung h'eraus,
dass durch f>biges Mittel dem Bedürfnisse der Austalt noch nicht
Genüge geleistet worden ist. Die oben ausgewiesene Schülerzahl
legte dem Lehrkörper die Pflicht auf, die erste Klasse in zwei
Parallelabtheilungen zu trenn ~ n, ja derselbe batte dasselbe auch mit ~

két párhuz::tmos osztályra vúlasztani, s ugyanezt a második osztálybeli tanulókkal is szerette Yolna tenni, ha a tanszobák és a tanerő
l~iúny ezt n8m tette Yohu.t lehetetlenné.
Az első osztál:ynak ilyképeni elkülönítése {Lltal az ujonnan
nyert ötödik tanterem teh{tt a párhuzan1os első osztály által lőn elfoglalva, s ötödik oszt{tlyunk ez évben is Yándoi· osztálylyi vált,
!Delyn ek tanulói az esetlegesen 1negürült tantermekben oktattattak.
'""
l\firel azonban a 2-ik osztálybeli tanulók, ,kik a 80-t megb aladták, sem oktathattak egy teremben
azon tatttárgyakban, 1nelyek
.
oktat{tsánál a tanulók nagyobb térre szorulnak, - igy ezeknek kettéváln.sztása a mértan _és mértn.ni rajz, - a szabad kézi rajz és a
szépirási tanórákban ~s szükségessé vált, de a többi tantárgyakhan
egy üttesen oktattattak.
'

L ényeges hiúnyt szenYedett az intéze-t 1nég az által is,_ hogy
a miotázús és vcgytn.ni kisérletekhez nem volt alkalmas helyiség
található. E két tan tárgy ugyanis oly .fontos, hogyha j övőre az intézet feladatúnak rnegfelelni akar, e két helyiség nélkül el nem l ehet. Igaz ugyan, hogy a község nagylelkü gondoskodásánál fogva
a városi isko lák me1lé egy diszes kéten1elotes épület állittatik fol,
- kizárólagosan r eáltanoclai szükségletekre,
- és 1nint mondatik
...
·mi által ugyan szép és világo~ tanszobákkal fognt'u1k olltí,ttatni, de
koránts01n oly helyiségekkel, melyek a mintázt'tsho~ és a vegytani
kisérletekhez n,1ka.lmasak lennének s e tekintetben ezen csakis a tanodn,épületbon lévő , de jelenlog ill<LS céloknak szentelt
helyiségek átiuo,
mitása által leh etne gyökeresen segíteni.

A tanári-karban is r észint az- ötödik osztály ujbóli felállítása.
részint m{LS okoknál fogva is nagyobbszerü változás történt.
Ugyanis:
A n1ult években ez intézet vezetésével n1egbizott Fuch s Pál
tanár ur igazgatói állomásáról határozottan visszalépett, s igy az
'intézet jelen évbeni igazgatásával a nemes közgyülés által mult évi
septernber 28-ún tartott ülésben 2649. szám alatLi hatiu·ozattal
alulírott bizatott m eg. Továbbá Kolecskáry J ózsef ur, 1n int a vegy-
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elen Schülern der zweiten Klasse gerne gethan, wenn nicht der
lviangol an Unterrichtslokalita.ten und an verfügbm·en Lehrkraften
dic Durchführung dessen unmöglich gcmacht hütte.
Durell die Trennung der ersten Klasse in zwei Abthcilungen
wurcle nun das fünfte Unterrichtslocale in Verwendung gebracht,
und unsere fünfte Klasse zur "\\randerkla.sse gestan1pelt.
Unterricht mit den gesamnüen, die Zahl
Da aber auch der
..
a.chtzjg übersteigcndcn Schülern cle.r 1.weiten Klasse insbesondere in
den Gegenstanden, bei welc~en auch n1ehr Raum erforderlich ist,
kcJnen segensreichen Erfolg zu erwarten ve1·sprach, so ist die Trennung auch dieser Klasse beim Unterrichte in der Ge01neh·ie und
in1 gcontet.rischen Zeichnen, im fi·eien Handzeichnen und iin Schönsebreiben durchgeführt wordcn, W~bhrend in den ancleren Unterrichtsgegonstanclen die gesanllllten Schüler diesor IGasse 1n mnmn
Lokale vereint bclassen werelen n1ussten.
Der ~1angol an geignetcn Localitaten machte sich aber auch
noch bei anderen Unterrichtsgegonstiinden fühlbar. So konnte für
~ , das 1\Iodolliren und für dio praktischen Uebungen in der Chenlie
kein PhLtzchen ennit telt werelen, das zu diesen Zwecken hi~t te in
Vcr wendung gebracht wei·clcn könn en. Beiele Zwecke sind aber so
wichtig , dnss für die Zukunft, so die Austalt ihrer Aufgabe entsprochen soll, Ijokale zu eliesen Zwed{en nicht entbehrt werden
könn en. w~ohl ist du r ch die Fürsorge der löbl. General-Versalntnlung diesor Stadt cin neuer und schöner Zuhan zu1n Schulhause,
- und wie es heisst., - ausschliesslieh zu Zwecken der Realschule
ausgcführt worderr, wodurch zwar Unterrichtslokale, aber kauill .
LokaliUiten für einen ~1oc1ellirsaal und für praktische Uebungen
in der Che1nie .gewonnen werclen, und es dürfte in -dicser Hinsieht
nu r ·dur ch Adaptirung vorhandener, gegenw~trtig aber zu anderen
Zweckcn venvendetcr Loca1o ahgeho lfen werden.
Bezügljch des P ersona.lstandes der Lehrer ist theils durch Errichtung der fünften Klasse, theils dureh andere Un1sUtndc auch
eine wesentliche Voründerung eingetreten.
Der früher n1it der Lcitung dieser Austalt betraut gewesene
Herr Prof. Paul Fuchs, hat als Director fr ei will ig und entschieden
resignirt, worauf mit der Direction für das laufende SchuJjahr der
G~fertigte durch dio löbliche Genoral-V crsan11nlung n1it Beschluss
von1 28. Septe1nber 1870, Zahl 2649 botraut worclen ist. Auch hat
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tan és természetrajz tanításával megbizott tanár állomásáról végkér
pen leköszönt.
Az ötödik osztály életbeléptetése által szükségessé vált két
tanári állomás betöltésére hirdetett pályázatra azonban oly kevesen
jelentkeztek, hogy egyelöre csakis a szabad kézrajzi tanári állomás
volt betölthető Hauser Károly ur megválasztása által, ki is községünkben már, mint magán rajztanár, huzamosb müködése által magának jó hírt s nevet vivott ki.

Hogy tehát a Kolecskcí.ry tanár ur visszalépése ál tal megürül t,
s még betöltetlenül maradt tanszékre alkalmas egyéniség legyen
tal~lható , ~ásodszor hirdettetett pályázat, és pedig azon kedvezménynyel, lwgy a pályázóknak tetszésökre hagyatott, azon szakmákat kijelelniök, melyekben előkészültségöknél fogva sikeresen tanithatnak
S e pályázat azon nem várt eredménynyel lqn koszoruzva,
hogy annyi pályázó jelentkezett, miszerint nyugodt lelkiismerettp,l
még választani is lehetett.
A pályázók közül ez alkalommal Wallner Ignác ur, a vegytan tudora és a gyógyszerészet magistere lőn a vegytani és természetrajzi tanszékre rendes tanárul, Di val d József ur pedig a német
és magyar nyelv, ugyszinte a földieirás helyettes tanárául a t.
közgyülés m. e. nov. hava 2-án 3006. szám alatti hatarozattal megválasztva, kik is müködésüket. intézetünkben még mult évi november·
ha\a 15-én kezdették meg.
Örömmel kell ez alkalommal azon tapasztalatot is jeleznem,
hogy a reáltanodák rendeltetése s célja · felöl - a nézetek már inkább tisztulni és szilárdulni kezdenek. Ezt elvitázhatlanul bizonyitja
intézetünk tanítványainak létszáma. Intézetünk az 186&-ik tanévben ,
mikor még csak három osztályu volt, 157 ; az 18~~-ik tanévben,
mint négy osztályn 207 tanuló által látogattatott, mig a lefolyt tanévben az öt osztályban már 264 tanuló nyert oktatást. E száraz
számok fennen hirdetik azon megcáfolhatlan i~azságot, hogy városunk és vidékünknek ilynemü középtanoda elkerülhetlen szükségévé
intézetünk fontosságáról vidékünkre nézve a n. m. valvált. Hogy
,
lás és közoktatási magyar kir. ministerium is teljes meggyözödést
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Herr Josef Kolecskáry, Prof. der Ohmnie und .Natnrgeschichte 1nit
Beginn des laufendeu Schuljahres seine, dureb ein .Jahr hekleidete
Professur niedergelegt.
Zur Besetzung der bei Erriehtung der fünften Kl a~.·c als nothwendig bezeichneten Lehrer stellen ist ,-on der löbli cb.en StadtgeIneinde der Concurs ausgescllrieben \rorclen : doeh cs mrldeten sich
für die ausgeschriebenen Stellen so \ren ig Compete n ten: class nur
die Lehrer sstelle für das .freie Handzeichnen . ttuf dio orste Concursausschreibung durell die \Vahl des in bi esiger (1emeinde als Privatzeichnenlehrer rüh1nliehst bekaunt gPwesen rn Herrn .Josef Hauser
besetzt werden konnte.
Um nun sowohl für deu ausgeschiedenen Herrn J osef Kolecskáry , sowie für die unbesetzte zweite L ehrer ·tell o r envendbare
L ehrkrafte ge winneu zu könn en , i;)t cin zv,·eiter Con eu rs zur Be~etzuug dieser Steilen mit Supp lenten in der \\...eise ausgeschrieben
worden , class die Bezeichnung der Unterrichtsgegenstande, in welchen
. die Con currenten zu 'vü·ken sich hefahigt füh len, denseiben überlassen worden ist.
Auf diese Concursausschreibung war nun die löbl. Stadtgetneinde so glücklieb , von 1nehreren fachl ich gebildeten !\Htnnern
wahlen zu können.
Von diesen Concurrenten wurde jetzt durch die löbl. GeneralVer sanlmlung am 2. Nov. 1870 1nit Bescbluss Z. 3006 der Dr.
der Chen1ie und !\1agister der Pharmaeie Herr Jgnaz V\Tallnér zu1n
Prof. der Ch cnlie und N nturgeschich te , und Herr Josef Diewald ,
zum Supplen ten für das ungariseh o und deutsche praehfach dann
für Geographie gewti.hlt, \Yelch e H erren ihren clies:eit.igen \Virküngskreis mit 15. November 1870 angeh·eten hatten.
Dass man die Wichtigkeit des R ealschulunterrich tes nun sch orr
m ehrfach a.ufzuíassen beginn t. , kann wobl durch dic Prequenz unser~r Anstalt' auf das Klarste nachgewiescn werden, clenn wahren.d
unsere Anstalt im Schuljahre 1868/J in den elamaligen 3 Klassen
157, i1n Schuljabre 1869 j 70 in den darnaiigen 4 Klassen 207 Schüler
zahlte, stieg die Zahl derseiben im laufenden Schuljahre schon aut
264. Diese Ziffern· verkünden 1nit laute.r Stimme die \Vahrhei t~ dass
eine Oberrealschule für unsere· Stadt und der en unmittelbare Unlgebung zum unumganglichen Bedürfnisse geworden ist, welches Bedürfni ss auch durcb nnsere bohe Landesr egierung und durcb den
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to
szerzett, bizonyitja ama tériy, hogy ·e tnagas ·kormány közege folyó
évi költségYetésébe a soproni före{\ltanoda segedelmeiésé1:e 4000 frtot
o. é. sorozott, és ezen összeget alapos indokolása által, a képviselői
testület által n1eg is szavaztatá.
Örö1nemre szolgál tövábbá azon tényt is hivatalosan közzé
tenni, hogy sz. kir. Sopronváros közönsége, ·mint ez intézet pártfogója nagylelküségénél s a nevelés iráriti · buzgalmánál fogva hitézetünk felszerelésére bntorzattal és . taneszközökkel eleismerendő áldozatot hozott, s nemcsak az ujonnan ·megnyitott 5-ik osztály száJn:.,ra elébb a tanitóképezde által használt butorzatot rendelé, .hall~lll a terrnészettani, vegytani és n1értani 'tanszerek ·célszerü megóYúsára, öt nagyobbszerü szekrényt is készíttete, melyek i:negszerzése
310 frtba került. Továbbá a beiratási 'dijak és a magátitanulók
által fizetendő .tandíjak na.gylelkü átengedése által a tánári kart
nmncsak azon kedveztnényben részesi té, hogy e · kettős eim 1 alatt
ez iskolai évben befolyt 620 frtot az intézet könyvtárának nagyobbszerü művek megszerzése általi gazdagítására ; hanem a
tegytan cé1szerü előadására kin1utatott szük~égletre . még 50_7 frt
-12 krnyi összeg kifizetését is utalványozni renilélé. ·
l

Nem hagyhatom továbbá e helyen említés nélkül a.v.;t, hogy
intézetünk még n1ás oldalról is nevezetes adományokban ·részesült.
Igy a soproni takarékpénztár t. c. részvényesei mult évi tiSzta nyereinényekből 400 írtnyi összeget utalványoztak intézetünknek azon
célból, hogy ez oly nagyobbszerü készletek n1egszerzésére fordittassék, inelyek a leltárban, mint takarékpénztári ajándékok nyilván
, ttntandók lehessenek. ~lás oldalról is szérencsés volt intézetünk
ujándékozókat számlálni, kiknek nevök a jótékony adakozók jegyzékében fel is soroltatik, s akik részint könyvekkel, részint · tansze~ rekkel. kegyeskedtek intézetünket 1negajándékozni., mely · adományokért tehát nemeslelkü p~írtfogóinknak ez uttal csak, legmélyebb ·s
legőszintébb hálámát nyilvánithatom azon forró .óhajt,íssal, ·bár a
jó Isten őket intézetünknek ezentul .is megtartani s intézetünk javara még számos hasonérzelm ü ügyb~.rátokat nyerni engedne.! ~fért
egy uj onnan felállitott reáltanoda sok és. különnemü tanszerekre-és se. gédeszközö·kre szorul, melyek t beszerzése a nemes község · pénzere-

ge~setztgebenden

ung. Reichstag anerkannt, und d~durch bekraftigt
worden ist, dass unserer .Anstu.lt schon für das laufende bürgerliche
Jahr aus den öffentlichen Staatsrn.\tteln e.ine Subvention von
400'0. fl. österr. Wahr. v,otirt und zur Ausbezahlung angewiesen
worden ist.
Du.r ch die Munificenz der hies. Stadtgemei-D;d~ h~t &,uch im
abgelaufenen Schuljahre die Anstalt eine bedeutende Vermehrung
an, EinrichtQilgsstücken u_n d Lebrmitteln erbalten. E_
s hat dieseibe
nicht ~ur für die neu. errichtete fünfte Classe die Schuleinrichtungsgeg~n.stande der frü:her im Schulhause untergebracht gewesen.en
~Praeparandie überlassen, sondern auch du:rch Anschaff.ung fünf neuer
Dop.pelschranke zum. zweckmassigen Unterbringe:n physikalischer,
chemischer, naturhistorischer und geome~rischer Lehrnlittel auf die
zuvo.rkommenste Weise gesorgt und qa~ür: 310 fl. ö. ,V. verausgabt;
es hat dieseibe auch ferneJ; durch ~eberJassung der. Einschreibed' durcb ~uweis~I)g des von den Privatgebühr· der Scl\üler. un,_
'
s~hüler~ -zu entricb;te;nden Schulgeld~s , l!D ter wel~h beiden Ti teln
der Beb:ag· vou 620 fi. erzielt 'vurde, de~ Lehrkörper in qie Lage
gesetzt, Nel.lan~_cbatl)J.ng~n fü:r di~ Al\staltsbibl_iothek und für einzelne Lehrfacher d"Q.rchführen_ ~u ~önl}.en, ~ot;1de~ auch ausserdern
zu Zwecken d~s Chemieur.t~~tic}ltes den Betrag von 507 fl. 13 kr.
ü. \V.. angewi esen.
.
.Es. kann
b.ier. ~uch_ nicht u_n erwahnt bleiben,
dass
für die Be...
.
.
re\chexung der Lehnpi~telsammlungen - selbst von and~!er Seite her .
gro~Inüthige· ,Opfer gebracht word~n. ~eien. So liaben die Rexren
Artionttxe d.e r }lies. Sp~r#:~ssa von qe!U Reingewim1 des Jahres
18.70 die t}nsehnli(}he Summ.e von 40.0 fl. ö. \V. der Austalt Init
der Bestimmung geS;p.en~et, dass hiefür namhafte Apparate· ange- ,
schafft und als G~schenk der Sp.arkass~ im Inventar in Evidenz
gehalten werden ~ollelJ.; so haben auch noch mehrer~ Private,
deren Name11 im Verzeichnisse der \Vohlth~~ter aufge{ührt erseheinen, der Austalt n)leils B.'ücher, theils Lehrmittel zu~ommen lassen,
wofür den ecllen Gönnern der wa:nnste und aufriclltigste Bank illernlit mit dem heissen Flehen dargebracht wird, dass Gott sie ·der
Austalt noch ferner. erhalten und auch gleichgesinnte edle ].,reunde
der Jugendbildung uns~rer Austalt gewinnen helfen möge! Viel er und verschiedenartiger Mittel bedarf eine junge Anstalt, deren
.B~istelluug dem öffe1:1tli~hen Schatze ausserordentliche Lasten auf~
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jét tulfelett igénybe .veszi, mig a nagyszá1nu de nemeskebl~ü ügybarátok csekély áldozata által a. taneszközök és szerek ige11 könynyerr lehetnéne~ n1egnyerhetők.
Szabadjon tehát neken1 ez alkalommal az intézet nevében
őszi~te kéreln1et. intéznem városunk an1a t. c. polgáraihoz, kik, tudtom szerint is, mag~nyos lakaikban oly tudon1ányos gyüjtmnényeket, va.gy egyes oly ~c1rgyakat. tartanak félve őrizet alatt, melyek
egyes tank-írgyak n1agyarázásán<:U célszerüen volnának felhasználhatók, hogy azoka.t szép, tágas és világos tenneinkbeni elbelyezésre
áteng,edni sziveske~nénelt , hogy igy azok itt számtalan tudnivágyó
i(ju is1neretének · öregbit.ósére szolgálha.ssanak.
Kötelességem··végre néhány gyászos sort is csatolni tudósitásomhoz.
A kérlelhetl~n halál a lefolyt iskolai évben is megkivánta a,
maga tUdozatát. Giffing Sándor 4-ik és 'rschida Károl 5-ik osztálybeli tanulót ugya.nis, kik mindegyike reinényteljes és széptörekvésü
ifju volt, s kik intézetünk diszkoszorujában, mint ragyogó gyöngyök tündöklöttek, ·az elsőt hagy~áz , ah utóbbit tüdővész következtében ragadta ki az élők sorából s ez által azon ifjak édes szülői
nek szép várakozásaikat s reményöket- 1negseinn1isité.
Tanu-lóink számát ritkitotta továbbá az inség s szegénység is,
n1ert háron1 szép tehetségü s szorgalm as ifju, azon oknál fogva., miYel nmu szerezheté 1neg tnagc\,nak a n1indennapi k~nyeret, s nem
kutathatott ki oly helyet, hol fáradt testét a napi n1unka után pihenésre hajthatjtl , kénytelen vala intézetünket elhagyni, s oly foglalkozást keresni, 1ucly után táplálékot s hajlékot nyer. Igaz ugyan
hogy városunk ne1nes közöusége 13 szegény, de iparkodó itjut a ·
tandíj fizetésének kötelezettsége alól felmente ; igaz, hogy a jelen
tanévben is találkozott oly nemeslelkü pártfogó, ki egy szegény, de
jóerkölcsü s szorgalmas tanuló számára 12 f1-tnyi ösztöndijt adott
rendelkezésre; igaz, hogy a tanári testület minden tőle kitelhető
tnódon a felsőbb osztályu szegényebb tanulóknak kereseti forrást
nyujtani igyekezett ; s igaz végre az is, hogy községünk több nemes érzelmü lakosa tanulóink közül többeknek a hét határozott napjaiban étkezést nyujtott; - de tnily parányinak fog ezen segélyezés látszani, ha 1nás hasonló tanodáknak e célra forditott összegeivel összehasonlitjuk.
Előttem fekszik a soproni ev. lyceun1 ez évi tudósitványa,
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erlegt, die aber durch Opferwilligkeit ecUer J ugendfreunde der Arrstalt zu gefülu-t werden könn ten. Es sei nlir daher ün N a1nen der
jungen Austalt gostattet, hienn it an die edlen Bewohner unserer
Stadt die Bitte richten zu dürfcn, class sie die in ihren dunklerr Fanlilienkfuumerlein Yerborgen . gehaltenen historischen oder
anderen wis ·en ·ehaftlichen GegenBtii,ncle, die vollk01nmen geeignet
sind zur Versinnlichung, Vora.nschaulichung u. Belebung so n1a.ncher
Unterrichtsgegensttinde zu dienen, den freundlichen und besuchten
Rau1nen unserer Schule wid1nen n1öchten, clarnit diese zum Genleingute werden und den wissensdurstigen Jünglingen reiche. Labsal
bieten.
Die Austalt · ist 1.tber auch im abgelaufenen Jahre von so
mancl1 herhem Schicksalsschlage getroffen w01·den.
Iliezu rechne ich Yor Allem das traurige Ereigniss, da.ss der
unerbittliche Tod die Schüler Alexander Giffing der lV. un d Karl
Tschida der V. Klasse, beide hoiinungsvolle und strebsain e Jünglinge, die als Zierde der Anstalt galtr-n , ersteren durch Typhus,
letzteren durch Lungentuberkulose ihrer rühn1lich begonnenen Lu.ufbahn entriss, und dadarch aucb ihre lieben Eltcrn ilu·es gerechten
~tolzes und ilu·er begründcten Hoffnung beraubte.
Auch kann ich nicht uner wahnt lassen, class die Austalt in1
abgelaufenen Schuljahre die traurige Erfahrung Inachen musste, class
drei begabte und fieissjge Schüler wegen l\fangel an Subsistenzmitteln ihre Laufbahn \'" erlassen mussten.
Es hat wohl die löbl. Stacltgemeinde 13 anne Schüler von
der Entrichtung des Schulg_eldes befreit; es hatten wohl einzelne
Herren des Lehrkörpers alle l\iühe aufgeba ten u1n armen Schülern
aus den höheren Klassen clurch Correpetitionen Gelegenheit zu bieten sich das zur Deckung ihrer Schulbedürfnisse Erforderliche zu,
erwerben ; es hatten wohl auch warrne Schulfreunde , so
1nanche unserer Schüler abwechselnd mit Kost verseheu ; - es hat
wohl auch ein grossmüthiger Gö1mer auch i111 henrigen Schuljahre
einen armen wohlgesitteten und fieissigen Schüler Init einern Stipenelhun von 12 fi. ö. \V. bedacht ; - doch n ur geringfügig müssen
all' Giese Unterstützungen erscheinen, wenn man die Beneficien,
mit derren Schüler alterer Austalten be}lacht werden , in's Auge
fasst. \Ve1·fen wir nur einen Blick in das heurige Jahresprogramm
des hies. ev. Lyceums und Seminars, und wir können dfll die freu-
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1nely arany -számokkal örökíti meg azon. magasztos tényt, hogy:
ezen intézet 382 tanulója közül, 182 ebéddel és vacsorával láttatik el, részint ingyen, részint pedig mérsékelt évi fizetés mellett s
azon felül 76 1849 frt 24 kra rugó díjpénzben részesíttetett,
holott a 49 képezdei tanuló kqzül 39 ebéd~t és vacsorát kapott, 19.
ifju 308 frt 18 krnyi díjpénz összeget huzott; mindnyájának pedig
ezen intézet tenneiben s~abad lakása volt. ~Iás intézetek a segedelmez6sre tán még kedvezőbb s nagyobb szá1nokat is birnának felmutatni!
Intézetünk részéről tétettek ugyan lépések, hogy a n. m.
vallás és közoktatási magyar királyi 1ninisterium által hirdetett pályázatokra intézetünk páratlan_ sz.orgalmu tanulói is benyujtsák kérvényeik~t, hogy ily állaini ösztöndíjban részesülhessenek, áinde ez
ideig e törekvést várt siker nen1 koronázá.
Intézetünk tehát, mint az ujkor szülöttje s .a tanuló-k gyámo-litására szükségelt alapok nélkülözője, e körülményeknél fogva. azon
-szomoru és aggasztó jövőnek néz elébe, hogy több tanulój~, kik
szép tehetségekkel bírnak, s egykor az ipar, épitészet, bányászat
vagy erdészet terén jeles .férfiakká válhattak volna, - anyagiak
hiányánál fogva oly alárendelt polgári müködési kört választani
kénytelenitendnek, melyben tehetségöket egesz kiterjedésben netn
értékesi thetik.
E valóban lesujtó tudat a tanári testületet ama lépésTe fogja
késztetni, hogy kiindulva azon közbeszéd nagy igazságától: "segits
n1agadon, akkor az Isten is segitend" - oly segélyzö egylet nlega.lakitához fogjon, melynek jövedelméb?I , habár kisebb 1nérvben 1s,
szegénysorsu tanulók sanyaru helyzetén segithethessen.
Adja az ég, hogy ezen megpenditett esz1nc testté alakuljon !
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'

dige \Vahrneh1nung machen, dass von den 382 Schülern des Lyceums 182 mit Mittags- und Abendkost, theils unentgeldlich, theils
für einen ermassigten Betrag verseben , und 76 Schüler mit Stipendien im Gesa1nmtbetrage von 1819 fl. 24 kr. ö. \V. und 2 Stück
Dukaten betheiligt worden seien, wahrend von den 49 Schülern <Ws
Seq~.inars 39 Init ~fittags- und Abendkost im Alwuneum versehen,
-19 Init dem Stipendialbetrage von 308 fl. 18 kr. ö. W. und siünmtliche ~nit \Vohnung und Beheizung bedacbt worden seien. Bei an-aeren Austalten dürfte vielle1cht die Unterstützungsrubrik noch
günstigere Resultate zeigei1.
Es war zwar auch der Lehtkörper besorgt, einzelneu gutgesitteten, fleissigen und annen Schülern aus den jeweilig ausgeschriebénen ·Staatsstipendien eine Unterstützung zu erwirken ; es sind
jedoch die diessfálligen Bestrebungen bisher noch nicht mi t d em
erwarteten Erfo)g gekrönt ·Worden.
Der hies. Realschnie muss daher die traurige Aussieht vor
·Augen schweben, dass derseiben als eine-m Kinde der N eu zeit
und nicht mit den geringsten Mitteln zur Unterstützung ihrer
Zöglinge bedacht, so n1anches gefl.ügelte Talent, das der höheren
Jndust.rie, dmn Bau-~ dem · Berg-, dem ~,orstfache dereinst zum
Schmuck und zu groser Förderung würde dieneu ~könn:en, nothgedrungen und seufzend entfernen und sich untergeordneten Bernfen
zuwenden tnuss, in ·den en es nicht voll und ausgiebig v.erwerthet
werden kann.
Diese schmerzliche Erfahrung und V oraussicht ·muss wo hl
den Lehrkörper zukünftig zu dem Entschlusse drangen, dass er,
der 'Nahrheit des Satzes eingedenk: "Hilf dir selbst, so hilft dir
'Gott!" an "die Grü1idung ~in es Unterstützungsvereines für arme
Schüler schreite utn wenigstens im Kleinen der schreienden Noth
·armer Schüler abbelfen zu könn.en.
Gott 'gebe, d ass die hi et angedeuteten Gedanken reeht bald
:in Fléisch und Blut ·verwandelt werden!
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B.

Tanári kar.
I. A kötelezett tantárgyakra.
l. Ba ela

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

~ándor, okleveles mérnök, a 2-ik osztály főnöke.

Tanítá: A n1értant és számtant a 2-ik, - az épitészettant,
építészeti rajzot és a szépirást a 3-ik, - az ábrázoló mértant a 4-ik és 5-ik osztályban., .A n1értani, építészettani és
géptaní szertárok őre és az intézet könyvtárnoka.
Dl val d József', helyettes tanár, az 1-sö .A. osztály főnöke. Tanítá: .A német nyelvet az 1-sö A. és B, továbbá a 2-ik, a magyar nyeh-et az 1-ső~ .A. és B, - és a földr.ajzot az
1-ső A. osztályban. Jel en tanévben tanácskozmányi jegyző
volt.
Elias Miksa, okleveles rabbi, a helybeli izraelita elemi tanoda r endes tanitója; a realtanoda mozes vallásu összes
tanulóinak hittanára.
FJ·~ytag G)'Özö, evang. lelkész; a realtanoda evang. vallásu összes tanulóinak hittanára.
Fucl•s Pál , az 5-ik osztály főnöke; a magyar természettudományi társulat és az országos középtanodai tanár egylet
r endes tagja. Tanitá: a menyiségtant a 4-ik és 5-ik s a
tern1észettant a 2-ik és 5-ik osztályban. A természettani
szertár őre.
llau8er Károly, tanitá a szabad kézi rajzot a 2-ik, 3-ik
4-ik és 5-ik osztályba~. .A szabadkézi rajztanításhoz való
tanszerek őre.
Kövesdi (Küszel) Ignác-, a 4-ik osztály főnöke. Tanitá
a magyar nyelvet s irodalmat a 2-ik, 3-ik, 4-ik és 5-ik
s a szépirást az 1-sö és 2-ik B. osztályban. Az ifjus~gi
könyrtár őre.
Knrcsy Janos, a sz. ~fihályhoz czimzett plébánia segédlelkésze ; a realtanoela rom. · kath. valL'~su összes tanulóinak hittanára.
Dösclt Ft•igyes , az 1-ső B. osztály főnöke. Tanitá: A
mértant és n1értani rajzot az 1-ső B. - a számtant az
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1-sö .A.. és B., a természetrajzot az 1-só B., a számtant,
váltó-ismét és egyszerü könyvvitelt a 3:ik osztályban. Az
intézet összes tanulóit a testgyakorlatban is oktatá.
10. Stoppaciter Lajo!l, a buda-pesti gyorsíró egylet és a.
bécsi központi gyorsirászati egylet levelező- a magyar természet tudományi társulat és az országos közép tanodai
tanár egylet rendes tagja. Tanítá: A né1net nyelvet és
irodalmat a 3-ik, 4-ik és 5-ik - a 1nértant és mértani
rajzot, az 1-sö A. s a szépirást az 1-ső s 2-ik A. osztályban.
ll. liiber ltlátyá!l, ez évi igazgató ; az országos közép tanodai tanár egylet rendes tagja. Tanítá: A földrajzot az 1-sö
B. és a 2-ik osztályban; magyar ország történeimét a
3-ik, - és a világ történelmet a 4-ik és 5-ik osztályban.
12. Wallner Ignác, a vegytan tudora, a 3-ik osztály főnöke.
Tanítá: A természetrajzot az 1-ső A. a 4-ik és 5-ik osz- '
tályban; a vegytant s 3-ik, 4-ik és 5-ik osztályban. A
természetrajzi és vegytani szartárok öre.

l I. A nem kötele$ ett tantárgyt1kra.
l. Kövesdi Ignác, realtanodai tanár. Tanítá a latin nyelvet.
2. Rösch Frlcyes, realtanodai tanár. Tanítá a franczia nyelvet.
3. 8tuppacller Lajos; realtanodai tanár. 'l,anitá a gyorsirászatot.
tanodaszo Iga.
Saring Józs er,
(.

().
Előadott

tantárgyak vázlata. _
Hitoktatás.

a) Katholikusok :JZámára:

E ls ő os z t á l y. Az ember célja és halála. A hitvallás
egyes ágazatai; az Isten és anyaszentegyház parancsai.
3
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~I as o d ik

os z t á, l y. A szentségek. Az erény és keresztény tökélycsség.
H a r Jn a d ik os z t á l y. ..\z egyhúz Lörtenete.
N e g y e d ik os z t á 1y. Egyházi szertartástan.
Ötödik o sz1ú ly . .\z rgyhúz története.
b) Evangetikus olt- számára:

E l s ő és in {t 8 o d ik os z t {L l y : Be\ezetés a valL'tstanba.
A koreszténysé.g fogalma. Az isten létéről és tulajdonságairól. 1-sö és ~-ik parancsolat.
Haru1adik és negy e dik oszL'dy: A keresztény hittan.
c) I2waelitá."

~~.á1nára :,

E l ső

és második osztá l y. ..\liturgiában felvett zsoltárok. Sa.lRmon 1nondása i a l G-ik fejezettől kezdve
végig.
H a r rn ad ik és n e g y e d ik o s z t á l y. A Próféták, különö~ tekintettel a. Haftórákra.

1\fagyar nyelvtan.
I. os z tály (A. É.) Elő istner tok) :zóclmnek, szótagok, beszédrészek
és a névragoz.fv 1uogi ~nwrtetése. A mondattanból: főmondat,
egyszerü. bő\·itett mondat, mellé~lettel, lriegészitőrel s határzóval ; az ös::; zetett n1ondat rövid megis1nertotése. Olvasn1ányok, s ezeknek clPn1zéso, költemények szavaltatáRa és irásbeli dolgozatok.
IL o sz t á l y. .á.z egyszerü B összetett n1ondatnak, - ngy a beszédré·· ~<'knek últalános is1nétlése. Az igék ragozásáról átalúban. A szók képzéséről. Olvasmányok eletnzéRe s fordítása, ~zavahnányok s irú.sbel i dolgozatok.
III. osztály. Az igék ra.gozá:ú.nak is1nétlése. A 1nondat fő és
mellék részeinek vonzata. Az igeinódok s idők Yiszonya.
Szóre.nd. ~1ondatkötés. Önálló s össr,etett n1ondat. A foggő
Inondatok rö\ülitése. A helyesir~~s egyetemes szabályai. 01rasmányok, suwalnl(tnyok s irásbeli dolgozatok.
IV. os z t á l y. Irálytaní alapszabályok s képletek. Körmundalok
szerkesztése. Tn1smüncmek, polgári ügyiratok, levelek. A
költészet fogahna . A. versnemek, lantos költemények, tan-
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· költeinény s elbes:télő költemény is1nertetése. A görög és
romai hitregetan. Oh·asmányok s irásbeli dolgozatok.
V. o s z t á l y. A költe1nénynmnek isJnétlése. A magyar nen1zeti
iradalon1 történote tt keresztény. ég fe]Yétele elötti időtől _ Bessenyei Györgyig Yagyis 1772-ig, ezen időszakok , alatt megjelent müvek is1nortetése
o1vasása s irásbeli dolgozatok.
A. görög és rornai hitregék fejtegetése.
j

N é1net nyelvtan.
I. os z t á l y (A. és B.) 4~ hangzók, szótagok, szóképzés és egyes
beszédrészek n1egismertetése. .A. fő és 1nellék nevek erős és
gyenge ejtegetése s az igentgozii,s. A n1ondattanból ; a tönlondat, lJővitett 1nondat ~-:; az összetett Inondat. Olvasiná_
nyok és irásbeli dolg_ozatok.
ll. o~ z t á l y. .A nyelvtan i~n1étlése. .A. Inondattanból : a tömondat, az egyszerü bővitett s összetett n1ondat tágasb ismertetése
és a kÖnnondntok. Olyasn1ányok. sza-rahnányok és irásbeli
dolgozatok.
Ill. os z t á, l y. Az <ÜakbLn é~ 1nondattan ismétlé-se, iráspontozástan, irálytan, levelek: polgári ügyiratok, olvasmányok, szandmányok, helyes irási gyakorlatok és irásbeli dolgozatok.
l V. os z t á l y. Az alaktan: n1onclattan, iráspontoz{tstan és -polgári
ügyiratok is1nétlése ; irálytani gyal_corlatok, level ek; irásnrünelnek, a költészet fogahna; a Yersnen1ek és költeménynonlek
ünnertetése ; ol'rasás, sza\"ahnányok és irásbeli gyakorlatok.
Y. o s z t á l y. 1'i né1net irodaJom története tárgyaltatott és pedig
három korszakának áttekintése a tizenkilencedik századig; az
irodahni szemelvények .'~éptani é~ n1üf:·Lji fej tegetése volt
folytonos napi renden az egyes nüidarabok beha.tó taglalgatásával ; szavalmányak es irásbeli gyakorlatok.
Földraj~

és 'l1örténele1n.

I. os z tá 1y (A. és B.) !t menyiségtani és termét)zettani földrajz
lényegesb elemt?i. Az egyes \il<:igrészek ált.alános tnegiEhnertetése. .A.lkallnjlag b e.szőtt történelmi ad,Ltok. Térképek rajzolása.
II. os z t á l y.

A magyar koron~Lhoz tc:-u·tozó tartoJU<Ínyok részletes
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megismertetése, tekintettel az anyagi és mütani mivelödésre
ugy szinte az osztr.í.k birodalom egyes tart01nányainak és azok
történetének rövid kivonata.
III. os z t á l y. A magyar {t.llam története a n1ohác.si vés zi g.
IV. os z t á ly. Az ókor történebne a nyugat ro mai birodalom megdüléséig.
V. os z t á l y. A középkor történelme.

Szá1ntan.
I. os z t á l y. (A. és B.) Számrendszer. A négy alapmütét nevezetlen és nere.zett egész szán1okkal, közönséges és tizedes
törtekkel, tekintettel a ·1ényegesb fogá-sokra. Legkisebb közös '
többes és legnagyobb közös osztó. A szán1ok oszthatóságának
törvényei. A láncz és közelitö törtek tanfl. és alkahuazása.
II. os z t á l y. Az ellentett 1nennyiségek fogalma. Algebrai Inennyi'ségek az azokkali négy n1üvelet több:agn képletekkel, ugyszinte
tört számítás. Hatvány és gyökér mennyiségek és az azokkali négy 1nüvele~. Csol)Ortulatok ta.nfl,. Összetett viszonyok
és arányok. Hánnas, Utrsasági, vegyitési és lánez szabály.
Katnat és határidő számítás. - Kamatos ka.mat. Egyenletek
elmélete.
III. os z tá l y. :rtlértékek, sulyok s pénznem ek s az ezekre vonatkozó átváltoztatás ~ külföldieknek a belföldiekre és megforditnl. A göngy, túlsúly, alkuszdíj, kamat, tözsdij, biztosítás,
nyereség és veszteség kiszámitása.
A vált.óis1ue rövid tnna. Vá.ltó kémleti szátnolás. Az
állampapirok és részvények kiszámítása. Egyszerü és összetett küldelék fölvetése.
Kereskedelmi szán1lák. Az · egyszerü kereskedelmi és
ipari könyvvitel.

}fennyiségtan.
IV. o sz t á l y a) Betü szrímtanból : Alapmüveletek feltétlen egész
számokkal. Aln.pmüveletek algebrai egész számokkal. Egész
számok oszthatósága. Törtszámok, ugymint ; Közönséges, tizedes, és lánctörtek. A viszonyok és arányok tana, ezeknek
alkalmazása az egyszerü és összetett hármas szabályra, arány-
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osztásra és láncszabályra. A rangmüveletek : Hatványozás,
gyökvonás és logarolás. ·Egyenletek és pedig első foku határozott egyenletek egy és több is1neretlennel; ezeknek alkalmazása, feladványok megfejtése.
b) 11lértanbót: Bevezetés. Egyenes vonalok és szögek,
A háro1n szögek értelmezése és átalános tulajdona,i ; azoknak
egybevágósága .és különös tulajdonságai. A négy és sok szögek legfontosabb tételei. Az egyenes vonalu idomok hasonlósága. A sik ido1nok területének kiszámítása és azok összehR,sonlitása. A kör eln1élete. A körnek viszonya a hur- és érintő s~k
szögekhez.
V. os z t á l y. a) Betüszámtanbót: Határozatlan ~gyenleteknek megoldé1sa egész számokkal, igenleges számokkal, igenleges és egész
számokkal. Négyzetes egyenletek egy és több ismeretlenneL A
másodfoku egyenletek megoldása háromszögtani függvényekket l\fásodfoku egyenletek. Tiszta fensőbb egyenletek. Fensőbb egyeuletek , Inelyek négyzetekké alakíthatók. Kitevóleges egyenletek. Számtani haladYányok. ~I6rtani haladványok.
A mérhtni haladványok alkahuazása a kanuttok kamatja és járadékok számitására. Végtelen sorok összetartása és széttartása.
b) Jfé,·tanból: Háromszögtan. A háromszögtani függv é-'
nyek értellnezése és azoknak kölcsönös viszonya. A derékszögü és ferdeszögü háromszögnek feloldása. A háromszögtannak alkalmazása a hur és érintő sokszögekre és a gyakorlati mértanra.
Tömör mértan. .l \. egyes vonalok- és sikoknak térbeni
fekvéséről szóló tantételek. A testszögek legfontosabb tulajdonairóL A testekről általában és azoknak beoszt~\sáról. A testek
egybevágása és hasonlatossága. ...~ testek fölül~teinek és tömörségeinek kiszámítása.

Mértan és mértani rajz.
I. os ztá l y. (A.. és B.) A mértan alapvonalai kapcsolathan a mér-

tani alakok rajzolásával kizárólag szabad kézzel.
A szögletes idomok~ kör és kerüléknek tan& folytonos
tekintettel a gyakorlatra és az életben előforduló tárgyak felfogására és rajzol<ísára. .A. behizonyitó mértan legfontosabb
tantételei és azoknak bebizonyitásai.
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II. os z t á l y. (A. és B.) A sikok területének kiszámítása ; a kör és
annak összefüggése a rendes hur és érintő sokszöggeL Kupmetszeti Yonalok. Törnönnértan. A testek felületének és tönlörségének kiszúrnitása. és a hál oza.t szerkesztése. 1:\ z ábnizoló 1nértan elernei.
Rajz : Egybevágóság. Ido1nok átváltoztatá~a és osztása..
Sokszögek és görbe vonalok szerkesztése.
'
III. os z t á l y. Epitészettan.
Egyszerü épületek alkatrészeinek megisinertetése. Gazdasági épületek. Költségvetés.
'
IV. osztály. Abnízoló
mértan és raJz. Szerkesztéstan. A vetülettan elen1ei. Pont, ,-onal és sik meghatározása.
V. os z tá l y. Abrll-zol ó mértan és raJz. Egyenos lapok által bezárt
testek. Görbe felúletü és forgA.si testek keletkezésének ehné,
'
l ote. Athatás. Arnyéktan.
~rern1észetrajz.

J. os z Lá l y. (A. ésl B.) Rövid bevezetés az általános tern1észettanba.
l~. term.észet hár~m. országa. Az érdekesebb állati szervek rövid ]cirása. Az isn1eretesebb érdekes állatoknak osztályozása
jellm.nzésc és leirása. A növények tertnésze~rajza. Az érdekesebb növényszervek isn1ertetése. A gazdasági és rnüipari szempontból érdekesebb növények osztályozása, jellemzése és le- .
írása. Az ásvc'tnyok főbb tulfljdonságai. ./A z érdekesebb ásványok jellemzése és leil·ása..
IV. o sz t {t l y . . Az általános tennészeh·ajz 111ódszere, n1ünyelv, rend- _
'
szerezet, nevezés, jellmnzés és leirás. Allattan:
rövid állatbonctan, az isn1eretesebb állatok j ell ernzé~e és lei:rása.
V. os z t ú ly. Növénytan. Rövid növény-bonctan. Az érdekesebb növények jellemzése és leirása.

Természettan.
II. os z t á I y. A te1•rnészettan célja és haszna. A testek köz-sajátsági, a testek különbsé'ge halmazatukra nézve ; a legkisebb
testrészecskékben nYliködő erők és az ÜJ;!en eredő tünenlények. A hévtan. .A szilárd, csepegős és teTjengős testek
egyensulyáról és Inozgttsáról kfi.}önös tp.ki n d tel a gépekre. Delejesség. VillanyossH.g. Hangt~ln.
l

V. os zt á l y. A természettudományok felosztasa különös tekintettel a
terrr1észettan hatáskörére. A testek általános tulajdonai és a
részecs;.erök hatásai. ;\. testek egyensulyáról általában, különös
tekin tettel az erőknek a gépekeni t~gyensulyáról. A z erők ö szszetétele és szétbontása. A szilárd testek mozgása különös tekintettel Kepler törvényeire és Newton nehézkedési törvényére. Az utolsónak aJkahnaztatása az apály- és dagályra. A
hignyug- és hig1noztan. J\1inden szakasz az elenü mennyiségtan alapján lőn megállapítva.

Vegytan.
III. os z t á ly. Az első félévben a szervetlen, a második félévben
~t szerves vegytan, a Y egyiparra.i folytonos tekintettel.
IV. os z t á l y. A ne1nférr1ek, égvényes fé1nek és égvényes földféInek müi pari vegytana.
V. os z t á l y. Az égvényes földfén1ek , földfémek és nehéz fé1nek
Inilipari vegytana.

Szabadkézrajz.
II. os z t á l y. (A és B.) :ű1.inták utáni rajzolás , nevezetesen ékitInények, egyes alakok és ékitlnények gipsz alakok után.
III. os z t á l y. Folytatása a fejek és ékitn1ények körraj zának minták
után rajzónnül, krétúval, tollal és szinekkel.
IV. os z t á ly. Nagyobb ékitn1ónyek, tanuhnány fejek, egyes testrészek, nevezetesen n1ellrészek fősz1ninták után.
V. os z t á l y. A fentebbiek bevégzese, fösz-ékitlnény - fej és teljes
ódon alakok rajzónnal és krétával. Ecsetelés kezdete.

Szépirás.
I. os z t á l y. (A. és B.) 11agya,r és néinet folyóírás.
II. o s z t á ly. (A.. és B.) Folytatólag gyc:tkorlatok a 1nagyar és német

folyóirúshól. EgyszerU alaku nagybetük intsa.
IH. os z t ú l y. Praneia (ronde) irás. Nagy ós ld Bbetük hálózata és
ékítés e.

Tornászat
Az intézet összes tanulói hárorr1 csapatba os~tattak, s
minden rsapat hetenkinti két órában a helybeli tornacsarnokban
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gyakoroltatott Rösch tanár ur vezetése alatt a tornászatban.
_l\. tanulók a torn{tszatért külön fejenkinti tajdijt is fizetnek a városi tanács pedig ezen oktatásért 345 frtnyi általányt fizet
a helybeli tüzoltó- és torna egyletnek.

Rendkivüli tantárgyak.
Francia nyel r. Az erre jelentkezett növendékek két szakaszban tanittattak hetenkinti 2-2 órában.
Gyorsírás. A magyar és né1net nyelvre alkahnazott gyorsirásban a kezdők hetenkinti két-két óraban tanittattak Gabelsberger rend zere szerint a levelezési gyorsirászatban .
.A gyorsirászatban előhaladt növendékek pedig a levelezéBi és a vitairásban.

Latin nyelv. Az erre jelentkezett ifjak hetenkinti két
ó r á b an tanittattak a. latin nyelvben.
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D.

rranszereli.
Zuwachs an Lehrmitteln im

Leltt•nlittel.
Schuljahr~

1870 ;1.

I. Chemisches Laboratorium.
l.
~.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

to.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
1t$.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

~

Angeschafft ..
aus deru Gescbeuke der
Ein Verbrennungs-Ofen ftlr Gas.
Spectralapparat mit 3 dazugebörigeq Spekb·al.t·Herren Actionarc der h.
Sparcassa.
24 Sttick GHiser zu Chemicalien.
a6 Chemicalien verschiedener Quantitaten.
2 Sttlck blecberne Kohlenbebalter.
3 "
Drahtzangen.
6
)'
U förmige Röhren.
1 " Picnometer.
4
"
l{ugelröhren aus G las.
4
"
Quetschbahne.
l
"
Stickstoffbestimmungsapparat.
2 "
Eprouvettenbiirsten.
1
,, Becherbürste.
2
"
Abruucbschalen.
60 "
Praparatenglaser.
1 "
Tarin.vaage.
,
1
"
Kohlensaurebestimmungsn pparat.
l
"
Messinghahn.
1
"
Aspiratot· nach Reguault.
1 "
Quecksilberwaune nach Bunsen.
l
"
Stahlmörser nach Plattner.
1 "
La.mpe und Stativ mit Porzel1antasse.
:Messingstativ.
1 "
1 ,, Aluminiumnadel.
13 112 Pf. Queeksilher für Gasexperimente.
'rafeln und eine Sammlung spectralrein el· Prap arate.
l Liebig's Kaliapparat.
3 Stück Chlorcalciumröhren.
1 Aeqniv alentc~tafel in 2 Karten.
18 Stück techuologische \Vandtafeln n. z. VacuumpfanneN r. 10.
4

31. Bierbranerei Nr. 2.3 und 24.
32. Getreidemtihle.
33. Thierry's Reibczylinder Nr. 17.
34. Pecyner's Pfanne N l'. 18.
35. Hochofen Nr. 1.
36. Frisehheerd Nr. 12.
31. Porcellanfabrication N r. 27.
BS. Zinkofen Nr. ~8.
39. Kall~ofen Nr 31.
40. Treibherd Nr. 32.
41. Glasbereitung Nr. 3;).
4~. Salinen (Gradirhau) Nr. 37.
43. Salincn (Sudpfannen) Nr. 3R.
44. Engliselle Schwefelsaurc. Nr. 41.
4 b. Sodafa brication Nr. 42.
46. Sc databrica ti on N r. 43.
47. 89 Stiick PulvergHiser mit Deckstoppel.
48. 40 Sttick Stoppelflaschen.
49. 22 Kocbkolben. _
nO 2 runde Kochkolhen.
51. 8 Stück Kocbbecher.
52. 15 " runde Glasplatten.
Porzellanabraucbschalen.
53. 9 "
64. 2
"
Vurstöss e.
55. 2 "
Gasentbindungsftaschen.
56. 1 "
Exicator.
57. 4 "
Strohkranze.
58. 7

59. 2
60. 2
61. 4
62. 2

63.
64.
6ö.
66.
6'l.
68.

,,

Krystallisirscballen.
" · Dreifüsse von Eisenhlecb.

"
"

Trichter
Trichterröhren.

"

Veltrisebe Trichter.

2 "
Glasmörser.
2
"
Porzellann1örser.
1O Pf. G1asröhren Hir Experimente
2 Stück ~ug lisebe Feilen. ~
1O "
J?orzellanschmelztiegel sammt Deckel.

1
,,
T·r agertiscbchen.
69. 2
"
g·abelförmige Trag~r.
70 . . 2
,,
Drahtdreiecke.
71. l
,,
Hornlöffel.
72 1 Pf. Taxirgranaten.
73. 2 Paar UhrgHiser n1it Spangen.
74. 4 Stück Verbrennungsröhren.

7 ö. 1 Stü ck Schweffelwasserstoffapparat.
76. 1

,,

G as-Reservoir.

77. 2
78. 1

,,
,,

U förmige Röhren mit Ansatzrohr.
Satzhahn und 1, 2 Lotb rosa Kautschukröhren.

-
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79.
80.
81.
· 82.

12 "
Loth vulcanisirte graue Kautschukröhren.
24 Sttlck Kautschnkstoppeln.
'
t
,,
Mikroscopsturz.
109 Ar~en Praparate in verschiedenen QuantiUiten.

II. Lehrmittel für den naturgeschichtlichen
Unterricht.
Fuchs.
Dachs.
Löffelreiher.
Ente.
Sebadel-Skelet
5. Maulwurf.
6. Trappe.
7. Kernbeisser.
9. Eine Cocosnuss.
l~· Ein Granatapf~l.
11. Eine kleine Kafersamtnlung.
12. Muricea.
( Vom Naturhistoriker Werin, ftir
_ 13. Tubipora.
das Ertriigniss der dnrch den
l-i. Corallium.
Besuch des natulhistoriscben Ka15, Asteriscus.
~
binets von den RealscbUlern er16. Fungia.
zielten Einnahme von 16 fl. GOkr.
17. Platycorcinus.
ö. W. angeschafil
18. Nautilus pompilius
,
19. Meteagrina n1a.rgaritifera ( Vom Naturhistoriker
20. Purpura.
Plattow für di e auf
21. Arca Noa.
selhe Weise erzielte
22. eassina rufi.
l
23. Trochus.
\ Einnohme von 12 fl.
J 60 kr. angeschafi't.
24. Cypraea tigris.
25. Cypraea talpa.
26. Hippopus I;Oaculatus Geschenk des Schtllers Joh Maar.
27. Ein Hühnerei, in dem ein entwickeltes zweites Ei enthalten
war. Gescbenk des Herrn Genthon.
~
28. 7 Stück Versteinerungen aus Margaretben, vom Sch Lll er Josef
Höller.
29. l Silberkreismuscbel; eine versteinerte ~Iuscbel vom Schüler
Josef Reiwer.
30. 5 Stück Muscheln; vom Schtiler Friedrich Wach teJ.
31. 1 Pfetffenfisch und l Seepferdcben ; von1 SebtHer Josef Schlauf.
32. 20 bei Reichenau vorgefundene ~Iineralien voru Scbtiler Johann Fischer.
34. l Sttick Seemu~cbel vom Scbtiler Max Deutsch.
35. Einen ausgestopften Strandl~uter vom Herrn Lebrer Johann
Wallner.
1.
2.
3.
4.
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36. Zwölf Paar gHLserne Vogelaugen von Herrn Ludwig Bergmann.
37. 1\lehrerc 1Uuscheln vom Schüler Josef Arnes.

III. Lehrmittel für den Unterricht in der Geometrie
und im geometrischen Zeichnen.
1.

2.
3.
4.
b.

6.
7.

Nivel irinstrumcnt mit Horizontalkreis, ~ Angesebafil aus dem
snrnmt S ~ativ;
Ge~chenke der löl>l.
Ein \Viukelspiegel von 45o
Spar-Ca:-:sa.
Nivellirlatte mit Zolltafel.
Prismenkreuz in Etni.
Ein dreitbeiliger l{lafterstab.
gin Baudmass 10° lang.
Ein StangenzirkeL

IV. Lehrmittel für den Unterricht in der Baukunde.
l. Vie r ~lod elle Yerscbicdener Dacbstuhlcoustrnctionen.

Aoge-

ferti gt für die Scbule durcb Herrn Prof. Bach.

V. Lehrmittel für den Unterricht Ím Freihandzeichnen und Modelliren.
1. 10 Hefte Ornaruentenscbule· vo11 Bauer.
2. 11 Hefte Taubinger Ornamente.
3. 5 Hefte
,,
"

4. 2í Stück Gypsmodelle.
5. 30 Blatt a us der Figtuenschule vou 'l'aul>inger.
des SchUlers Max Weiner.

VI~

Lehrmittel für den

Unt~rricht

Geschenk

in der Ge~graphie.

1. Eine Schieferspbare 1211 Durchmesser mit Halumeridh1 n.

2. 'Vandknrtc von Europa
'
3. vVandknr tc YOU Deutscbtand Photo Li tbogra pb ie ua ch Relief.
4. Oestliche Hn lhkn gel.
b. Westliche Halhkug-el.
6. Reliefglohns mit 18 Zoll Dur chmcsser. Angeschafft nns elem
Geschcnkc der hies. S par-Cassa.

VII. Lehrmittel für den Unterricht in der Geschichte;
l. Historiseb g-eographischer Hanelatl ass zu r nltcn,
und neuen Geschichte von ICönig.
2. Rhode G. E. bistorischer Schulatlas.

~ittlercn

un4
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Bibliothek.
Auch im abgelaufenen Schuljahre ist ui e Ansta1ts- Bibliothek
theils dm·ch Geschenke, theils durcb Anscllaffnng bereichert word en.

Geschenkt wurden :
a) Durch das h. k. ung. ~ti nisteriuto ftir Guitus und Unterrich t:

'l'ermészet tudományi közlöny l-sö és második kötet.
1\fovimento della navigazione . e del C(Jmmerzio in Trieste
nell anno solare 18J9.
Movimento della 11avigazione austriaca al astero negli anni

1864-1808.

b)

c)
d)

e)

Bericl.tt der Haoclels- und Gewerbekammer in Innsbruck über
die Jahre 1865-1R67.
Bericht der Hand els- und Gewerb ekamrner in Graz übe r. die
Jahre 1f66-1868.
Durcb Herrn Verieger Robert Lampel in Pest:
Elemi vegytan irta Dr. Dékány Rafael.
Deutscbcs Lesebuch l. Theil von Josef Felsmann.
Irály példák t-sö rész, irta Környei János.
Durch Herrn Verieger l\'Ioritz Rath in Pest:
Az egyszerü könyvvitel vázlata, irta Dr. Kondor Gustav.
Dnrch die L . Hahn'sche Hofbuchband1nng zu Hannover.
Vorschule und Anfangsgründe der descriptiven Geometrie
von Ch r. Scherlin~:.
Leitfaden znr alten Geschichte von A. Schreck.
Register zu Guthe's Geogra~bie.
'\Vittstein Tivadar ötszúmjeg·yü szorsz?. m és szeglet rnérési
táblá k, magyarul át dolgozta Bajusz Mihály.
Durch Henu Verieger Gu sta v Heckeni1st in Pest:
A földgömb és egy kis csillagászati földrajz) Ballagi Károlytól.
Vonnai és~tao, Dunay F..e renc~től.
·
Vezérkönyv a testgyakorlás t})nitásához, Mar ko Lajostól.
A nem1.eti irodalom és miYeltség tört~nete, Loskay Bekénytöl.
Természettan fögymnasinmok és föreáltanodák számára Pi~ ko
T.-tól.
Világtörténelem 3 ·ik rész. Rihary Ferened öl.
.
Csillagászati és természettani föld1·~jz 2-ik rész, Szabó IgnáctóL
A versszavall á~ elméleti és gyakorlati k ézi könyve irta Szász.

Károly.
A német irodalom kézi könyve, irta Dr. Riedl Szende.
f) Dm·ch Herrn Ingenieur Josef Kliegl:
Die Naturlebre von D~·. Andreas Baumgarten.
Supplementuand ztn- Naturlebre von Dr. A. Baumgarten.
g) Durch Herrn Ferdinand Winkler:
Samm1ung der Aktetlstiicke Uber die spauiscbe Thron,~erandeFung. 4 Ba.n clc.
. .....
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Neueste spanische Staatsschriften von Dr. Nik. Julius.
h) Durch Herrn Job. Alex. Wallner: ·
Anteitung zur deutschen Redezeichenkunst von Gabels~erger.
Stenograpbisclie Blatter, vom Jahre 1855.
Stenograpbische Hefte. Nr. · 1.
i) Durch Herrn Mathias Ulber.
Az országos középtanodai tanár egylet közlönye. 2-ik és 3 ·ik évi
folyama.
Hoffmann Franz Jugendschriften 6 Bandchen.
..
k) Durch den SchtHer Béla Szalay.
Robinson gyarmata, forditotta ·szabó Antal.
Rol.linson Crusoe élete és kalandjai.
Reisebilder ,·on H. Kletke.
l) Durch den SchtHer Béla Neuban!er.
Szeretet könyve, irta Emilia.
ro) Durch den Schttler Job. Weiss.
~chillers 'Verke) 2 Biinde.

Angekauft wurden:
1\fuspratt, Chemie, 9., 10., 11., t 2. und 13. Baud. ErganzungsbHitter zu Mayer's Conversationslexikon 5. und 6. Baud.
Grim,n, deuts~hes Wörterbuch 4. und !J. Baud. t Menyey, nevelés
és tanítástan, 3 kötet. Kuttner, bonisme. Curtius Peloponesus 2 Bande. Gyarmathy, affinitus linguae hungariae. Vilmar,
Geschichte der deutschen National-Literat.ur. Goedeke, Grundriss zur Geschichte det: deutschen Dichtung. 2 Bande. Koberstein, Grundriss der Geschichte der deutschen National-Literatur.
Fogarasy, a magyar nyelv metapbysicája. Toldy Ferenc a magyar
~ költészet ~ kézi köJ!yve.
Laky Demeter, ékesszóllástan. Zsi..
linszky, . a magyar költészet és t;zónoklat kézi könyve. Tarnóczy
a magyar irodalom története. RiedJ, magyar nyelvtan. Toldy,
irodalom történeti kézikönyv 2 kötet. Toldy, a magyar nemzeti
irodalom története 2. kötet. Garay János összes költeményei.
· Czuczor Gergely költeményei 3. kötet. Petöfy, összes költeményei 2 kötet. Petöfy, ujabb költeményei 2 kötet. Arany,
nagyobb elbeszélesei 2 kötet. Arany, furcsa hös költeményei.
· Arany, elegyes k.öltöi darabjai. Tompa, lyrai költeményei 3
kötet. Tornpa, elbeszélö költeményei 2 kötet. Szúsz, költeményei 2 kötet. Gyulai, Kemény Zsigmond tanulmányai 2 kötet.
Tompa, elbeszélő költeményei. Kuttner, honisme. Klein, an den
Nordpól. Cornelius,. Entstebuug der Erde. Hunfalvi, kis föld
leírás. Ba'uer, egyetemes foldraj z. Wolf, Stadt Oedenburg.
Környei, egyetemes földirati tankönyv. Hlibner statistisebe rrafeln .
·Ballagi egyetemes föld rajz. Lamberger, der ös terr. Recheumeis ter. Schuedar, darstellende Geometrie. Scbreiber, Lehrbuch
der darstellenden Geometrie 2 Bande. Mocnik, mértan elemei.
Stoevesandt, Lehrbuch der Perspective. S~hlömilch, Zeitschrift
l

l
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ft1t· Mathematik und Physik. Strekfuss,

Lehrbu~h der Perspec-

tive. Strekfuss, Perspective des recbetn Winkels. Leroy, die
Stereotomie. Besse, Vorlesungen liber , analytische Geometrie.
Fort O., Lehrbuch der analytischen Geometrie 2 Bande. Salmon,
analytische Geumetrie. Kriescb, a természetrajz vezér fonala.
Rebau, Nafurgeschichte. Sub ic, természettan. Spillcr, Grundriss
der Pbysik. Toepler, Beobachtungen. Allé, tlber die Entwicklung
von Functioneu und die Eigenschaften der Functionen. Allé,
tlber die Bahn der Nemausa, Leda und Latitia. Neue Beweise,
dass sich die Erde nicht nach Newtons Gesetz um die Sonne
bewcgen karin. Wach, BaurDtbgeher. Sebeffer, Bauformen.
Peyer, die Renaissance. Forster, die Bauzeitung pro 1870. Scbnedar,
a gy a korlati ép i tészet elemei. B Hitter ftlr Parlagokik l ~70. Die
Natur pro 1870.
Die Scbülerbibliotbek, zu deren Vennchrung eine bestin1mte
Summe jahrlich aus dem Lehrmittelsammlungsgeldern verwendet
wird, zahlt mit Schtuss des laufenden Schuljabr6~ seho n 120 .
Baudchen unguriseber und 193 Bandchcn deutschcr J ugendschriften, von weleben jedoclt nur denjenigen Sebtilern wöchentlich
BUcher ausgefolgt werden, die in der Verrichtung ihrer Schul- "
arbeiten einen besonderen Fleiss an den Tng legen.
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E.
Wobithater der Anstalt.
lu den voraugegangenen Ahschnítt.cn, namcntlich rn deuen

unter A. und D. sind schon theils die Nameu einzelner grossmitthiger Spender, theils die Spenden selbst aufgefttbrt, durch welebe
die Lehrmittelsammlungen unserer Aostalt bereichert worden ist.
Es sei rnir hier nur noch gegöunt etne kurze Zusa1nmenstellnng
der Wohlthater nachtragen zu dtlrfen.
l. Die Herren Actiouare der hies. Spar-Cassa haben nun
schon zum ddttenmale und heuer mit der ansehnlichen Sumn1e
von 400 fl. ö. "\V. die Anstalt beducht, um hievou werth\..olle Lebrmittel anscbaffen zu können. Die hiefür neu ange1t:aufteu Lehrnlitteln sind im Abschnitte D. aufgeflthrt und im Inventar als
Spende der hies. Spar-Cassa verzeichnet.
2. Die General-Direction 9er priv. k. k. Südbahngesellscbaft
hat sowohl den Lehrern als anch den Schülcru der Anstalt auf
das jedesweilige Einschreiten eine Fahrpreisernüi.ssigung von
ö0° 0 gewahrt.
3. Herr S. Spitzer Yorstand der Firma C. Mandl hat auch
in diesem Schuljahre den Betrag von 12 fl. ö. W. zut· Betheiligung eines arrneu aber fleissigen israelitiseben Schiilers gespendet,
W§:J ~her dnrch den Lehrkörper dem Schüler Moritz Spitz der
- I. Classe zugedacht wurde.
4. Die Herren Actionare der hies. Schwimmschule haben
dem Schtiler David Mayer der llL Classe die Theilnahme an dem
, SchwimmL111terdchte unentgeldlich zugestanden.
ö. Die Herren Buch b andler F. L. Manitius und A. Seyring
gewahrten -einen 10°1 0 Nachlass von der Rechnungssumme der
von ih nen lJezogenen literarisch en- Werke.
6. Der Naturhistoriker Herr Rudolf Werrin hat den ganzen
Betrag von 16 fi. 60 kr. ö. W. weleber von den Zöglin~en für
die Eintdttskarten entrichtet worden ist, zu Guosten der Austalt
derart tiherlassen, dass hiefür naturhistorische GegensHinde aus
seiuem Museum angekauft werden. Bei dieser Gclegenheit wnrde
tUr obigen Betrag füt· die Austalt eine Pilz-, Edel-,Blumen, und
Orgelkoralle, eine Krabbe, eiu Seestcrn, eine Fledermaus und
eine Uebergangsform angeschafft.
7. Eben dieselbe BegUnstig ung raumte der Nn.turbistoriker
· Herr Platovv der Austalt ein, nnd es sind da für den erzie1ten
Eintrittsbetrag vou )2 fl. 60 kr. fiir das naturhistorische Cabine-t
ein Nautilus pornpilius, meleagrina margaritifera, purpnra, arca
n oa, eassio ru ti) trochus, cypraea tigris und cypraea talpa angekauft wordeu.
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8. Herr Prof. Ignaz Kövesdi spendete einen Thermometer
zu Zwecken des Am ts zi mmers.
9. Herr Prof. l{a.rl Hauser ein trogförmiges Tragbrett zu
Zwecken der Chemie.
10. Herr Prof. Ferd. Bach mebrere Modelle von Dachstühlen.
11. Zweí Ungenanute tibergallen der Austalt zwei pultförmige Kastchen zur Uuterbringung der ~Itinzsammlung.
12. ~rr Genthon :übergah ein Hühnerei, in welchem ein
zweites entwickeltes Ei vorgefunden wurde.
,
13. Das h. k. ung. Ministerium für Cuitus und Unterricht,
die Herrn Verieger: Robert Lamp~l, 1\Ioritz Rath und Gustav
Heckenast in Pest, die Hahn.'sche Hofuuchbandlung zu Hannover,
die Hel'ren: Josef Kliegl, Ferdinand Winkler, Johann Wallner und
1\fathias Ulber, dann die Schiller: Béla Neuhanser, Béla Szalay,
und Johann Weiss spendeten die oben aufg~führten Bücher.
14. Max Weiner SebtHer der 3. Classe 30 Stück Zeichnungsvorlagen der Taubingerschen Scbule.
15. Herr Ludwig Bergmann 12 Paar Vogelaugen aus Glas16. Herr Johann Wallner einen geschossenen StrandHiufer
zum Ausstopfen.
17. Die Schüler : Joh. Maar, Josef Reiwer, Josef Höller,
Friedrich Wachtel, Job. Fischer, Josef Schlauf, :Max Deutsch und
Josef Arnes Versteinerungen, ~Iuscheln und Mineralien für das
Naturalienkabinet.
18. Die Herren: M. Ul ber 13 römi.icbe, 80 Sttick verschiedener Silber-, und 92 Stück Knpfermünzen, - Ludwig Bergmann
. 20 Stück verschiedene Kupfermünzen; die Sch ü ler: Ch l otar Schu..
Leitershofen 17 Stück römischer und 18 StUck Silber- und KupfermUnzen, Kollwentz Franz 1 Stück, Pfeiler Karl 2, Maar Johann 7, - Fianek Rudolf 6, - Spieler Julius 1, - Rupprecht
Olivér 2, - Pliwa Ern ő 17 römischer und 37 StUck verselliedener Kupfermlinzen, Christina DoHmayer 4 Stück Kupfermünzen
zur Bereieberung der Mtinzsammlung.
Der Gefertigte er lau ut si ch hiermit im N amen der Austalt
seinen warrnsten und aufrichtigsten Dank ftir die hier aufgeführten Geschenke auszusprechen.
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F.
a) A tanulok számának kimutatása.
az 187°11 tanévi jegyzőkönyvekből.
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h) A nyilvános fatlitványok .névsora.
Jelek magyarázata: sz h . == sz Uictéshely; lkh. ==lakhely;
K. == kititnö; J. ==jeles; l . == első rend li; ll. = másod rend ü;
lll. = harmad rendü of:!ztály.
Első

osztály (A.)

I.

4glár Izidor, Kőrmend, Vasmegye.
Agoston Súndo1·, BeJed, Sopronmegye.
Berget l\tfiksa Fertő-Sz. -Miklós, Sopron m.
Boda Geyza, szh. Szany, Sopron m. lkh.
Sopron.
5. Borossa.y Béla, Felső-Szakony, Sopron1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24

25.
26.
27.

28.
29.
30.

meg:ye.
Böhm Ferenc szb. Nizsider 1\tloson m. lkh.
Sopron.
Bőjtös Lajos, Németi, Sopron m.
Büröck 1\Hklós, Bagód, Zala m.
C~ill ag Dezső, Pápa., Veszprémm.
Eő rsy Kálmán, v ·önöck, Vasmegye.
Faics Ferenc, Nagy-Kanizsa, Zala m.
Farkas Ká1máu, Ujmajor, Vasmegye.
Feig·elstock Zsiga, Nemes-Vizs, Sopron m.
Gottlieb György, Nén1et-Pereszteg, Sopron m.
Graner Béla, Zala-Egerszeg, Z<:tla m.
Gráner Geyza, Za la-Egerszeg, Z ala m.
Hodosy Elemér, Kis-Sittke, Vas m.
Horváth Béla, Kenyeri, Vas m.
Ka1oczy Sándor, szh. Galócs Zala m. lk h.
Jo5baháza,Sop ron ru.
Karay Gyula, Pórládony, Sopron m.
Karner K ároly, Felsö -I?ulya., Sopron m.
Kis Tertullián, Nagy~Babot, Sopron m .
Kollónits János, Csorna, Sopron m.
Kreuu J ános, Sl. -Gottbard, Vas m.
Lang Mór, Sárvár, Vas m.
Laskoi J ános7 Káptalan-Tóti, Zala m.
Locke Antal szh. Barcs, Somogy m. lkh.
Sopron.
Ma.gasy Lajos, Külsö-Vath, veszprém ru.
~laschler J óset, soproni.
~Ieller Zsiga szh. Hegykő, Sopron m.lkh.
Sopron.

II.
Ill.

Ill.

I.
II.

I.

II.
ll

III.

I.

III.

I.
I.

IC
l.

I.
I.

I.
I.

I.
I.
II.

I.

I.

I.

II.

II.
II.

III.
II.
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31 . Neumann Miksa, Simonyi, Vas m.

32. Papp Mihály, Kapuvár, Sopron m.
33. Raidl Sándor, soproni.
34. Reicb Mór, Sárvár, Vas m.
?5. Reiwer Jóscf, soproni.
36. Roseuberger Jakab, Nagy-Babot, Sopron m.
B7. Seb ön berger Győzö, Fertö-Sz.-Miklós,
Sopron m.
38. Spitz Mór, Sárvár, Vas n1.
39. Spissák Sándor szh. Eger, heves m. lkb.
Sopron.
, 40. Tóth Béla, Duka, Veszprém m.
41. Varga Pál, Fertö Sz.<Miklós, Sopron n1.
4 2. Wendler Győzö, Vág, Sopron m.
43. Wen dl er László Vág, Sopron m.
44. Zobel Ernö, Vörösvár, Vas m.

II.
l.
I.

I.

II.
III.

II.
J.

III.
I.
I:

II.
I.
I.

Kimaradt:
45. Berger Sándor, Ostffy-Asszonfn, Vas m.
Mag án tanulók:
46. Illyés Gedeon, Beled, Sopron m.
47. Szalai Fere11c, Beled, Sop~on m.

I.

I.

E l s ö o s z t i l y (B.)
1.

2
3.
4.

Arnes József, soproni.
Berger Antal, soproni.
Einder Károly, soproni.
Brnckner Nándor, soproni.
Deutsch Mik sa, Valla, Mosonmegye.
Deutsch, Zsiga, soproni.

5.
6.
7. Dezsö Agoston, soproni.
8. DoBmayer Károly, soproni.
9. Egerer Emil, szh. Deper, Csehország. lk h.
1 O.

Sopron.
Fiseber Alajos, Reicbena u, Alsó-Ausztrai.
FischcrJános~Reich en au, Alsó-Ausztria.
Fischer József, Hara tson, Sopron m.
Fischl György, rusti.
Folly Károly, Agfa lva, Sopron m.

11.
12.
13.
11.
15. Franld Gyula, soproni.
1U. Frankl L:1jo~, soproni.
17. Habich Rezsö, soproni.
18. Handl József, .Margita, .Sopron m.
19. Hebenstreit Adolf, Kis-Marton, Sopron m.
- 20. Hoffmann Rezsö, soproni.
2t. Joachim Mór, Medgyes, Sopron m.

I.
l II.

II.

*
III.

IL
II.
II.

*
J.
K.
K.

JI.
I.
I.

II.
ll.
I.

II.
I.

II.
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22.
23.
2 t.
25.

Karenits Ferenc, Köhalom, Sopron m.
Kastner Sándor, soproni.
Kornmüller József, Kis-Mart.on. Sopron m
Kubner Lipót sz. P izen z, ~Iorvaország.
lkh. Sopron.
26 Lebner Ferenc, Pergelye, Vas m.
27. Lévy János, Rzh. Strasswal chen, Felső·
Ausztria, lkh. Ják, Vasm egye.
~8. Lorenz Pál, Haratson, ~opron m.
29. Maurer Alajos, soproni.
30. Maurer Gustáv, Lika, Vas m.
31. .Mayer Adolf, Siklós, Sopron m.
32. Messkolits Mátyás, Völgyfalva, Supron m.
33. Odorter János, rusti.
34. Pechan György, szb. Sz.-György, Pozsonmegye lkh. Sopron.
·
85. Pechan József, szb. Tolna, Tolna m. lkh.
Sopron.
36. Pfeifl'er Ferenc, sopron i.
37. Pindter Győzö, szb. Bécs, lkh., Sopron.
38. Pokorny Károly, soproni.
39. Pollák Zsiga, soproni.
40. Rátz Károly, soproni.
41. Sári ug Károly, soproni.
42. Scbeitz Mihály, Sz.-Margita, Sopron m.

43. Schlauf József, sopro.ni.
44. Schnöller Károly, Kis-M:arton, Sopron m.
45. Schnmmel Tamás, Rákos, Sopron m.
46. Semenetz József,Reicbenau, Alsó-Ausztria.
47. Stark Ede szh. Ve1·onn, Olaszország,lkh.
Sopron.
48. Stenakovich Othmár, szh. Lak ompék ,
Sopron m.lkh. Illmitz, Moson m.
49. Storno J{álmán, soproni. ·
50. 'I'bomm Ferenc, Zemenye, Sopron m.
öl. Wachtel Frigyes, soproni.
52. Z9betbauer Rezsd, soproni,

JI.
II.

I.
I.
I.

I
I.
I.
li.
I.

1<.
I.

IL
II.
I.
I.

II.
1.
I.
I.
J.

III.

I.

J.
J.
I.
l.

I·
I.

II.
l.

Kim aradtak:

ö3. Hickl Ede, Szarvkö, sopron ro.
54.. Sz •. Györgyi Horváth Richard, szb. Ka tn- _
mervár, Felsö-Ausztria Jkh. Sopron.
5o. Koch Robe·r t, Tormafalva, Sopron m.
Magántanul ó:
56. Pfohl József, Sz.-Margita, Sopron m.
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Ma so d ik os z t á 1y.
1. Bertók ~libáfy, KBszeg, Vasmegye.
2. Bieringer Miksa, Kapu vár, Sopron ro.
3. Boda Ji nos szh. Szan y, Sopron m. Ikh.

Sopron.
4. Bognár Gyula, Csepreg, Sopron m.
5. Böcskeji Károly, Szergény, Sopronm.
6. Böjtös Dénes, Németi, Sopron m.
i. Ertimmer Domonkos, Vöslau, Alsó-Ausztria.
Csupor István, Szili·Sárkány: Sopron
9. Dux Henrik, Német-Keresztnr, Sopron m.
10. Dvorzsák László, Sz.-György, -·opron m.
11. Eőrsy János, Sárvár, Vas m.
f 2-. Farkas Gyula. Sárvár, Vas m.
13. Farkas János, Ikervár Vasmegye.
14. Fianek Rezső szh. Bécs, lkb. SopFon.
15. Fleck János, Sz.-:Ma.rgit, Sopron m.
16. Flieger Ede, Körmend, Vas m.
17. Frisch ~iiksa, Sarród, Sopron m.
18. Gayer J ózsef, Sárvár Vas m.
19. Gaupmann Antal, soproni.
20. Gartner Zsiga, Sárvár, Vas ro.
21. Gerr Gyula, Nagy-Marton, Sopron m.
2~. Grössinger Rezső~ L ajt<\-Pordány, Sopron m.
23. HintersteBer József, Marcali, Somogy m.
24. Hodászy Marcell, Septe, Vasmegye.
25. Horváth Boldizsár 1 Barród, Sopron m.
26. l{ammerlgher Ferenc, soproni.
27. Kelényi Odön, soproni.

s:

m.

28. Kolbenheyer István, sopl'Oni.
29. K')llwentz Ferenc, Nagy-Höflány, Sopron m.

30. Krausz Károly, soproni.

.
31. Krentzer rtlór, Sz -Grótb, Zalamegye.
32. Knrucz Pál, Egervár, Vasm.
33. Landgráf János, Sárvár, Vas m.
34. L a ng Gyula, S árvár, Vas m.
35. Licbtschein Márton, Sárvár Vas m.
.
36. Lipp Ferenc, soproni.
37. Manz J ános, Pándorf, Moson ro.
38. Markl Mátyás, Agfalva, Sopron m.
39. !vlayer Lajos, Loos, Supron m.
40. Ifj. MeHer Dávid szh. Sz.-Péter. Vas m.
lkh. Sopron.
41. Idős~ Meller Dávid szb. Gyór.lkb. Sopron.

l.
I.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
l.
I.
III.

II.
I.
II.
IL
l.
I.
II.

J.
I.
I.
II.
L
III.
lL
K.
I.

I.
I.
II.
I.
. I.
III
Il.
II.
li .
I.
III.
Il.
II.

39

42. Ifj. Meller Ignác, szh. Sz.-Pétar. Vas m.
lkh. Sopron.
43. Idősb Mellcr Ignác, szh. Hegykö, Sop-

ron m. lkh. Sopron.
44. Nagy István, Répce-Szemere, Sopron m.
45. Nagy I ván, szh . Vadosfa Sopron m. lk h.
~op ron.
46. Neumann Mór, Ke) szeg, Vas rn.
47. Payer Gyula, Horpács, Sopron m.
48. Permayer J ános, Kis·!Ylarton, Sopron m.
beteg.
49. Pols ter Gyula, Kőszeg, Vas m.
50. Purt Sándor, soproni.
31. Robitza János, Nagy-Barom, Sopron m.
52. Rupprecbt Olivér, szh. Nagy-Geresd Sopron m. lkl1. Eaitós-Kál, Sopron m.
53. Salzberger József, Jánosháza, Vas m.
54. Schaikhas Károly, szh. Drosendorf, AlsóAusztria lkh. Sopron.
55. Schillhan János, Horpács, Sopron m.
5ü. Schöuberger Izidor, szh. Fertö-Sz.-~Iiklós,
lkh. Bopron.
·
57. Seidler Adolf, szh. Bűtör, Sopron n1. lkh.
Sopron.
58. Spur György, Babot, Sopron m.
50. Steiner Ignác, szh. Nemes-Kér, Sopron m.
lkh. Sopron.
·
60. Steiner József, Kis-Czell, Vasmegye.
r.il. Steirer Gyula, Csepreg, ~opron rn.
62. Straner Jeuő, szh. Köccse, Somogy m.
lkh. Sopron.
63. Supper Alíred, Rőth, Vas m.
64. Szalay Béla, soproni.
65. Tatarek Károly, Sz.-Gáll, Veszprém m.
66. Thirring Ottó, soproni.
67. 'rompa László, Felső Pa ty, Vas m.
68. Tomschitz Imre, Nagy-Hőiláuy Sopron m.
69. 'l'óth László, Némedi, ~opron m.
70. Dllein Józse-f~ soproni.
71. Wa.ppl AntaJ, soproui.
72. We1nberger Odön, Z ala-F.gerszeg, Zala m.
73. Winter Imre, mosoni.
74. Wittma.yer Ferenc, szb. Iván) Sopron m.
lkh. Sopron.

Kimaradtak:
75. Engyeli Jeud, szh. Pozsony, lkh. Sopron.

I.
l.

JI.

I.
I.
I.

*

I
Ir .

IL

*

I.

JII.

II.
II.

J.
II.
ll.

r.

lll.
I

I.
J.

I.
II.
I.
J.
JI.

II.
II.
II.
I.

III.
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76. Herzog József, Bábony, Somog·y m.
77. Ilöller Jó zsef, Sz.-Margit, So pron m.
78. l{ékesy Andor, Fertő - t)z.-:Miklós, Sopron m.

7H. Kohlmann Rezső, Sárvár, Vas m.
80. KoUár László szh. Rákos, Sopron m.
81. Koller József, Nyék, Sopron m.
82. Laskay Ernő, l{eszthely, Zala n1.
8'3. Spieler Gyula, Sárvár, Vas ru.
84. Wucsldcs Ignác sz h. Buholcsa, Somogy m.

lkb. Kis<Marton, Sopron m.

Harmadik osztály.
t. Bauer Antal, Nagy-Marton, Sopron m.

I.

2. Beck KároJ, soproni.

I.
I.

3. Bergmaqp Ernő, soproni.
4. Bründl Odön, szh. Sűtör, Sopron 1n~ lkh.
Es zter háza, So pr on m.
5. Buxbaum Zsiga, Kapuvár, Sopron m.
6. Csillag Károly, Pápa, Veszprém m.
7. Heim Lajos, Ollár, Zalamegye.
8. Horváth Miklós, Vasvár, Vas m.
9. Illés Zsigmond, Ujkér, Sopron m.
10. Kakas Kálmán, Eszterháza, Sopron m.
ll. Kisfaludy Károly, Mihályi, Sopron m.
~ 1~. Klie~l József, szh. Kis-Bér, Komárom m.
lkh. Sopron.
13. Kluge K~ároly, soproni.
14. Ludwig Agoston, sz h. Salzburg, lk h.

I.
K,

Sopron.
lD. Maar János soproni.
16. Mannhardt Mór, rusti.
. 17. Maroevic Elek, szh. Kaprouca, Horváth-

IL

ország·, lkll. Sopron.
MautnerJakab, Adorjánháza, Veszprém m.
1\'layer, Dávid szh. Pest, lkh. Sopro-u.
Meiszl György, Nyék, Sopron m.
Moyzer Imre, Sümeg, Zala m.
OriJán Miklós, szh. Beled, Sopron m. lkh.
Szill-Sárkány, Sopron m.
Pfeiler Károly, szh. Mariafalva, Vas m.
lkh. Sopron.
.
P liwa Ernő, Lichtenwörtb, Alsó-Austria.
Romwalter Aladár, soproni.
Rózsás Gey~a, Puszta-család, Sopron m.
Schell Zsigmond, Körruend, Vas m.

I.
I.
l.
IL
II.

18.
19.
·. 20.

!

I.
.J.
, I.
I.
J.
l.
li.
l.

21.

22.

,

23.
24:
~5.

26.
~7.

IL

r.

II.

.L
J.
J.
L
I.

4t
28. · Sebeiber József, D{throncz, Zala m.
29. Schultz-Leitei'shofeu Chlotát·, soproni.
i30. Seltenhofer Lajos, soproni.
3l. Spnr Lajos, Babot, Sopronm.
32. Snlyok .Antal, Pápa, Veszprém nl.
33. \Yeinm·- l\Hhúly, Tana, Vasm.
34. 'Veiner ~Iiks~, E gyházas-Hadóc, Vas m.
35. \Veisz J ánoE, Czenk, Sopron m.
36.
3 7.
38.

39.

J.

I.
I.

/ I.

I.

J,
J.
l.

K. i nt a r a d t ak :
Gran pe, Pál, szh, Mi rmaros-Szigeth ,
Sopron.
Ko ch Pál, soproni.
Kuhn Lajos, Kőszeg·, V<lsru. _
Winkler J ános Tófor, soprolli.

N e g y e d i k o s z t á l y.
1. Biringer Ig nác, Kapnvár, Sopron ru.
2. Biringer Miksa, . Kapu vár, Sopron rn.
3. Démy Gyula, soproni.
4. Fábián Aotnl. R:i 1m-Tamási, Sopron m.
5. Ferenczy Gedeon, szb. Matynsháza, Veszprém m,.. lkh. Löule, Somogymegye.
6. Geiringer Odön, Zala-Egerszeg. ZDla m.
7. Gerlucb Henrik, soproni.
.
8, Hertrum József, sz h. Szombuthcly, Vas m.
9. Hints ~Iihály, S·z ill-Sárká ny, Sopron 1u.
10. l(laber Győzö, szh. Kis- ~iarton, Sopronm.
lkh. Sopron.
·
11. l\.ovács István, szh. Lemberg, Gácsország, lkb. Sopron.
12. Kra nsz József, Cso rna, SÓpron m.
13.-K.risanich László, Kutas, Son1ogy m.
. 14. I(utrovits István, Csepreg, Sopron m.
15. Nércy Kálmán, soproni.
16. Pertl István, szb. Hintód, Sopron m lkh.
l\!Iihályi, Sopron m.
17. Posztóczky Dénes szl1. Dégb, Veszprén1 m.
Feh érm~gye.
Andor, szh. Kőszeg,

lkb. Vá l,

18. Sclü\:fl'er
Vas m. lkh.
Csokonya, Somogy n1.
19. Steiner Arnold, Sümeg, Zala 111.
20. St.raner Endre, Köccsc, Somogy 1n.
21. Sza u er I{oruel. sz h. Debrecen. ll{ b. Sopron.
22. Sz.edenik Benő, szh. Zala-EgerRzeg·, lkh.
Sopron.

l.

I.

T
.A•

I.
I.
lL
I.
l.

II.

l.

I.

I. .

L
I.
I.

I.
ll.

II.
l.
I.
IL

II.
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23.
24.
25.
26.

Slaha Miklós, soproni.
Tscheik Gustáv, soproni.
Vérfi Tamás, Pápa, Veszpré1n m.
Zobel Lajos, Német-Sz.-Millály, Vas m,

I.
I.
I.
I.

Rendkivlili tanuló:
27. Trogmayer Sándor, soproni.

28. \Visinger Lajos,

Lövő,

Sopron m.

Meghalt:
29. Giffing Sándor, györi.

Kimaradt:

no.

Moroevic Péter, soproni.

Ötödik osztaly.
1. Brandi Antal, soproni.
2. Gablen Károly sz b., Csákvár,Fehérmegya,
lk h. Rák os, Sopron m.
3. Koltár Geyza, sr.h. Szany, Sopron m.
lkh. Vaszar, Veszp1'ém m.
4. Neuhauser Béla, szh. E gyed, Sopron n1.
lkh. Sopron.
!L Udvardi Vince, Flile, Fehérm egye.
6. W eber Gnsztá v, szh. Bécs, lku. Sopron.
Meghalt:
7. Tschida Károly, szb. Kis-~farton, lkh.
S{)prou.
Kimaradt:
8. E ich berger József, soproni.

•

I.
ll.

I.

I.
I.
J.
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G.
Tudni való a jövö tanévre.
A jövő 1871í 2-diki tanév kezdetével Sopron városa hitfelekezeti
jelleg nélküli főreáltanodájának hato d ik osztál ya is fog nlegnyittatni.
A beiratás oktober l., 2. és 3-ik napjain délelőtti órákban 8-tól
12-ig az intézet hivatal szobájában történik.
A felvételi vizsgtílatok; különösen az első osztályba lépők
számára ugyan azon napok délutáni óráiban fognak megtartatni.
Közhin·é tétetik egyuttal :
a) Hogy ezen főreáltanodában a n. 111. közoktatási 111. k. nünisteriunl által megerősített tantervs zerint, a tannyelv 1nagy ar-n é1net.
b) Hogy az egész évi tandíj az első, második és hannadik osztálybeli tanulók szá1nára 12 ft.; a 4-ik, 5-ik és 6-ik osztályJJeli tanulók
száin{Lra pedig 1.5 ftban van 1negállapitva. Ezen összeg egyik fele [L
beiratás alkaln1ával, a 1uásik fele pedig márczius hó kezdetéYel fizetendő be. c) A könyvtári dijt 2ftjáva1 Ininden tanuló kivétel nélkül tartozik mindjt~rt a beíratáskor lefizetni.
d) A reáltanoda 4-i_k osztályába olyanok vétetnek föl , a kik
há.r onl oszt ályn alreálb."Lnodát, négy osztá.lyu reálgyJnnasiumot,
avagy négy osztály-u algyn1nasiumot jó sikerrol r égeztek, az utóbbiak
azonban a n1órtani és szQ,badkéz rajzi jti.rtass~gukat künutatni kötelesek.
e) J\íegkivántat.ik végül, hogy a tanulók, kik fölré_tetni akarnak,
szülőikkel vagy ezek helyetteseirel jelenj enek n1eg.

Wissenswertes für das nachste Schulj a.hr.
l':Ijt Heginn des Schuljahres 18"71 2 'Yircl an der coufe~sionsl oscn
stiidtischen Oborroalschule in. Oedenhurg a,u ch die ::; c c h st c Klassc
eröffn et.
Die .r.\.uÜhthiuc der Sc:hülor finelet an1 1., :2. und 3. OktolJer Voenlitt.ag.s von 8 bis 12 Ullr itn .A. nlh:~zin1n1er st.att. Dic A.ufllah m'"'p rüfungen, besondcrs für die in die er~ te Ktas;)e ointretenderr Behü le r
·we.rdcn an dernselben Tage Nachrnittngs abge,ludicn.
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Gleic·hzeitig ·wircl hekn.nnt gernacht :
a) Das:s an cllcser Oberreal.·ch ul o na,ch clon1 \OIU h. k. ung. Unterrichtsm i nisterituu bcsttbtigton L ehrplan, als untcrrich t::;spra.che die
lVl.n.gyarisch-D r.utsche eingeführt worclen sci.
h) Dns ganzji.bhrige Schulgelcl hetri.tgt für dio Schüler dor l., 2.
unrl 3. KlnRsc 1.2 fl. ö. \V., für dic cler 4., 5. und 6. aber 15 fi. ö. \ V.
Die IIülfte d i eses Betragós ist bei tn Eintritt, dio andere Hi.Llfte n.ber
mit Eeginne des nionates 1\Iiirz zu entrichten.
c) Den Bibliotheks-Beitrag Yon 2 fl. h a.t jecler Sehi.Hor ohne
Ausnnlnnc gleir.h bei cler Aufnallino zu entrichton.
d) In dir. Yierie Klasso \\Terden Schüler aufgenommen, dio ontwcder ein e ürei kl assige Unterrealschule oder ein -rierklassiges Realgyiunasitnn, oder ein Yierklassiges Untergy1nnn.siun1 mit gute1u Erfolge
absolvirt haben ; n ur m:üssen Letzte re die noth weneli ge Fertigkeit ün
geo1netrischen- und Freihandzeicllnen nach \reisen.
e) E s wird schli.esslieh ge·' ün~cht, class c1io zur Aufnalline sic.h
n1eldenden ScJ~üler clurch ih re E1tern oder eleren StellYertreter begleitet werden 1nögen.
'-

Sopron, 187 1-ik éri Julius hó 2.0-én.

"Uibe•· Jlá.t yás s. k.
ez éYi igazgató .

