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I.

Adatok a gymnasium történetéhez
az 1892/93. iskolai évről.

Midőn az 1892/93. iskolai év eseményeiről ez úton is 
számot adunk, lehetetlen eltitkolnunk az örömet a fölött, hogy 
intézetünk ez évben is, habár szerény anyagi eszközökkel, a 
haladás és továbbfejlődés útján, életet ígérő önérzetes lépéseit 
megtette. Kisebb intézet életében nem lehet a rendkivüliség 
gondolatát felkeltő eseményeket várnunk; gymnasiumunk is csak 
azt tehette, hogy meglevő eszközeivel a hazai közoktatás terén 
hasznos és csupán növendékeinek aránylag nagy számát tekintve 
is, szükséges tényezőnek mutassa be magát.

Mindjárt kezdetben örömmel kell megemlítenünk, hogy ez 
idén egy régen érzett hiányt pótoltunk ki, a mennyiben a hely
beli kér. ev. leánynevelő-intézet egyik elhanyagolt pavillonját, 
nevezett intézet főhatóságával egyetértőleg megállapított szer
ződés értelmében 1212 frtnyi összeggel díszes tornacsarnokká 
alakítottuk át és a legmodernebb igények szerint berendeztük. 
Továbbá az I. osztály helyiségét tanítási czélra alkalmasabbá 
tettük és az odavezető útat kényelmes lépcsőzettel és tégla- 
burkolattal láttuk el.

E kedvező körülményekhez hozzá járult az, hogy a taní
tást szeptember 5-én, egy új tanerővel szaporodva kezdettük 
meg; fájdalom, hogy csak két hónapig örülhettünk ittlétének, 
mert ezután Steiner Lajos végzett tanárjelölt úr, kiről szó van, 
tanári működését abban hagyta, hogy szép tehetségét az ó-gyallai 
observatoriumban érvényesíthesse. Ezt megelőzőleg Kemény
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Árpád kartársunk az eperjesi collegiumhoz távozott s másfél 
hónapig kelle várnunk, míg a jelenlegi tanárszükség idejében, 
helyére Kiss Albert urat megnyerhettük.

Az augusztus 25-én tartott első tanári értekezleten Mo- 
ravcsik Mihály gymn. bizottság egvh. elnök ür indítványára, a 
vallástani órák a más rendes tárgyakat tanító tanárok között 
osztattak be. Az iskolai törvények szeptember 9-én lőnek kihir
detve.

Az iskolai év beosztásában s a tanítás menetében miként 
a tavaly, akként az idén is, az ev. tanügyi bizottság intézke
dését szem előtt tartva, az állami tanítási tervhez alkalmaz
kodtunk s a mint helyi viszonyaink szerint a tavaly is czél- 
szerünek bizonyult, a tanítási órákat a lehetőleg délelőtt tar
tottuk meg.

Dr. Hóman Ottó kir. tanácsos, tankerületi kir. főigazgató 
úr, mint ministeri megbízott, intézetünket május 26-án látogatta 
meg; minden osztályt megtekintett s a tanulók feleleteit meg
hallgatta, átnézte az Írásbeli dolgozatokat s informatiót szerzett 
magának a könyvtárak és szertárak állapotáról, a délutáni 
órákban a tanárokat értekezletre hivatta s az intézet felszere
lésére vonatkozók fölött örömét fejezve ki, kijelentette, hogy 
hanyatlást a szellemi téren sem tapasztalt.

Az osztályvizsgálatok június 14-től 23-ig tartattak a követ
kező sorrendben:

június 14-én az I—IV. osztály a vallástanból,
» 15-én a IV. oszt. a magyar és német nyelvből,
» » a  III. oszt. a latin nyelvből és fiz. földrajzból,
» 16-án az I. oszt. a magyar és latin nyelvből.
» » a II. oszt. a mennyiségtan- és rajz. geometriából.
» 17-én a III. oszt. a magyar és német nyelvből.
» » a IV. oszt. a mennyiségtan- és r. geometriából.
» 19-én az I. és II. oszt. a földrajzból,
» 20-án a III. oszt. a történelemből,
» » a IV. oszt. a természetrajz-földrajzi csoportból,
» 21-én az I. oszt. a mennyiségtan- és r. geometriából,
» » a II. oszt. a magyar és latin nyelvből,
» 22-én a IV. oszt. a latin nyelv- és történelemből,



június 22-én a III. oszt. a mennyiségtan- és r. geometriából, 
» 23-án az 1—IV. oszt. a tornából,
» 25-én záró-ünnepély.

Az év folyamán a püspöki hivatal útján kapott hivatalos 
leiratok közűi a következő kettő különösen említésre méltó:

1603. sz. Hóman Ottó kir. tanker, főigazgató, intézetünk
nél az állami felügyelet gyakorlatával megbízatik.

1717. sz. Oly városokban, melyek közelében fürdőhely 
van, a középiskolai tanulóknak a fürdőhely rendes látogatása 
czéljából, leszállított vasúti menetjegyek engedélyeztetnek.

A debreczeni főiskola igazgatósága 48. sz. a. a magyar 
prot. tanáregyesület részére taggyüjtő-ívet és ide vonatkozó 
alapszabály-tervezetet küld.

Június 10-én 733. sz. a. Sárkány Sámuel püspök úr a 
budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium tanári testületének a német 
helyesírás egyöntetűsége tárgyában az egyetemes tanügyi bizott
ság elé terjesztett javaslatát küldi véleményadás végett.

A vallás-erkölcsi állapot ez idén sem hagyott semmi kívánni 
valót maga után. Minden tanuló teljesítette a saját felekezete és 
vallása követelményeit. Fegyelmi tekintetben igazgatói megrovás
ban két tanuló részesült, egy pedig, mint javíthatlan, tanács foly
tán eltávozott.

Ha az egészségi állapotot kedvezőnek mondjuk, csak az 
évek hosszú során helyesnek talált kifejezés jogosultsága mellett 
teszünk bizonyságot, mert Aszódon általában, még a legnagyobb 
járvány idején is, kitűnőek az egészségi viszonyok. Különben 
egyes könnyebb megbetegüléseket dr. Grünberger Adolf gymna- 
siumi orvos úr gyógyított, a ki a szemvizsgálatokat is rendesen 
megtartotta, de az egész év alatt egyetlen trachomás esetet 
sem észlelt.

Szegény intézetünk a jószivü emberbarátok és törekvé
seinket méltányló jóltevők részéről az idén is nagyobb összegű 
adományban részesült, a mint következik:
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frt.
1. Aszód város évi segélye.............................................  200.—
2. A br. Podmaniczky Géza ő méltósága által adomá

nyozott öt részvény évi o sz ta lék a .......................... 85.—
3. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség..........................100.—
4. Majthényi István 10 évre 40 írtjával bizt. adom. 4. r. 40.—
5 Moravcsik Mihály » 20 » » » 5. r. 20.—
6. Benesik József » 20 » » » 5. r. 20. —
7. A kis-kőrösi egyházközség adom ánya.....................7 —
8. Az aszódi Polg. Kör 10 évre 15 írtjával bizt. adom. 4. r. 15.—
9. Margócsi Gyula bizonytalan i d ő r e .......................... 15.—

10. Dr. Deér Endre » » .......................... 12.—
11. Eisler Sándor 10 évre 10 írtjával bizt. adom. 5. r. 10 —
12. Schlesinger Flor. » 10 » » > 5. r. 10.—
13. Kovácsy Mihály 50 évre 5 írtjával bizt. adom. egy évi r. 5. —
14. Hanover Lipót 10 évre 6 írtjával bizt. adom. 5. r. 6.—
15. Benesok János 10 » 5 » » » 5. r. 5.—
16. Perlusz Adolf * 5 » » » 4. r. 5. —
17. Hanover Adolf * 5 » * ■ » 5. r. 5 .—
18. Kaufmann Mih. 5 » 5 » » » 5. r. 5.—
19. Holly Jenő » 5  » » » 5. r. 5.—
20. Medgyessy József bizonytalan i d ő r e ............... 5 .—
21. A czeglédi egyházközség a d o m á n y a ............... 4.—
22. Farkas János 10 évre 2 frtjával bizt. adom. 5. r. 2 —
23. Markbreit Zsigm. » 3 > > » 5. r. 3.—
24. Harasztv Mihály míg él é v e n k é n t.................... 3.—
25. Langfelder László adom ánya.............................. 3 —
26 Feuermann I. 10 évre 2.50 frtjával bizt. adom. 5. r. 2.50
27. Rosenberg Sal. 5 » 1 » » » 5. r. 1.—
28. Dr. Grünberger A d o l f .................... ......................... 5.—
29. Az aszódi ág. h. ev. egyház . . . . . . . .  183. -
30. Döghey Antal 10 évre 5 frtjával bizt. ad. 4 és 5. r. 1 0 .-
31. Esztergálvi Dezső 10 » 5 » » 5. r. 5.—
32. Szilárd János 10 » 5 » » 3. r. 5.—
33. Dobronay Géza 10 » 5 » > 3. r. 5 —

Összesen . 806.50
A nemeslelkü adományozók fogadják az intézet hálás 

köszönetét!



II.

Gymnasium elöljáróság.
a) G ym nasinm i bizottság.

Intézetünk élén egy bizottság áll. mely az anyagiakról 
gondoskodik, s melynek elnökei Podmaniczky Gyula báró, és 
Moravcsik Mihály ev. lelkész. Tagjai: Podmaniczky Géza báró, 
Bencsok János, gondnok, dr. Deér Endre, Paraszkay János, 
Majoros Mihály, Haraszthy Mihály, Farkas János, dr. Nemes 
Félix igazgató.

b) Tanári testület.
Dévény József, alumneumi ephorus, a tanári könyvtár 

őre s az I. o. főnöke; tanította az I. és Hl. osztályban a latin 
nyelvet, az I. osztályban a vallástant és magyar nyelvet, heten
ként 19 órában.

Kiss Albert, oki. tanár, az archaeologiai gyűjtemény őre, 
a II. o. főnöke; tanította a II. osztályban a magyar és latin 
nyelvet, a III.-ban a történelmet és a IV.-ben a vallástant és 
latin nyelvet, hetenként 21 órában.

Dr. Nemes D. Félix, okleveles rendes tanár, bölcselet
doktor ; igazgató, a szertárak őre; tanította a földrajzot az 
I—IV., a természetrajzot a IV., és a szépírást a II. osztályban, 
hetenként 16 órában.

Simon Géza, értekezleti jegyző, a III. oszt. főnöke, az 
ifjúsági könyvtár őre és a Petőfi-kör vezetője; tanította a III. 
és IV. osztályban a magyar és német nyelvet, a IV.-ben a 
történelmet, a II.-ban a rajzoló geometriát és vallástant, heten
ként 19 órában.
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Strom pf László, a III. oszt. főnöke; tanította a vallás
tant a III. osztályban, a mennyiségtant az I—IV. és a rajzoló 
geometriát az I. III. és IV. osztályban, hetenként 21 órában.

Bejáró hitoktatók.
Kerekes Jákó, r. kath. lelkész.
Schreiber József, kér. rabbi.

Egyházi énektanitó:
Moravcsik Mihály, ev. lelkész.

Tornatanító.
Ádám János, okleveles tanító.

Gymnasiumi orvos:
Dr. Grünberger Adolf.



TIT.

Az 1892-93. iskolai évben követett tanterv.

I. o sz tá ly .

Osztályfőnök: Dévény József.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczky 
Sándor: Bibliai történetek.— Végzett anyag: Ó-szövetségi tör
ténetek. Az első emberek. Ábrahám, Izsák, Jákob és József. 
Mózes. A bírák. A királyok. Jób.

Tanította: Dévény József.

Magyar nyelv , heti óraszám 6. — Tankönyv: dr. Szinnyei 
József: Iskolai magyar nyelvtan. I. rész. Lehr-Riedl: Magyar 
olvasókönyv. I. kötet. — Végzett anyag: A hangok. A mon
datok s nemeik. A beszéd- és a mondatrészek. Az olvasmányok 
mind elolvastattak és elmondattak. Betanulták a következő 
költeményeket: Katonaélet. Katona vagyok én . . . Hadnagy 
uram. A rab gólya. Anyám tyúkja. Szüretünk. Rákosi szántó a 
török alatt A párja vesztett gerlicze. Két hetenként egy iskolai 
dolgozat. Tanította: Dévény József.

Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal- 
Malmosi: Latin alaktan. Ugyanők: Latin gyakorlókönyv. — 
Végzett anyag : A névragozás, a melléknevek fokozása, a szám
nevek, a névmások, a cselekvő és a szenvedő igeragozás. 18 
latin s ugyanannyi magyar gyakorlat fordítása. Hetenként egy 
iskolai dolgozat. Tanította: Dévény József.
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Földrajz, heti óraszám 4. —Tankönyv: Brózik-Paszlavszkv, 
Földrajz, I. rész. Európa. — Tananyag: általános földrajzi 
alapfogalmak ismertetése után a magyar állam és Európa többi 
részeinek földrajza, természeti viszonyai, különös tekintettel a 
térképen való tájékozottság elsajátítására, a természetrajzi rész
letek tárgyalásánál pedig a szemléltetésre. Térképrajzolás.

Tanította: dr. Nemes Télix.
Mennyiségtan, heti óraszám 3. -— Tanköny v : Lutter, 

Közönséges számtan. — Tananyag: a tizes számrendszer. 
Római számok. A négy alapművelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. A mértékek megismertetése. Többnemű számoknak 
felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. A leg
nagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes. A közönséges 
törtekkel való számlálás. Időszámítás.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner: Rajzoló geometria. — Tananyag: bevezetés a rajz
szerek és eszközök használatába. Az egyenes és görbe vonal. 
A szög és az ív. Alapműveletek távolságokkal és szögekkel. 
A háromszög, négyszög, sokszög és a kör. Kerület- és terület
számítás. Összeillőség, symmetria, hasonlóság és egyenlőség. 
Szerkesztések. Síkdiszítményi rajzok készítése.

Tanította: Strom pf László.
Szépírás, heti óraszám 1.

Tanította: Dévény József.
Testgyakorlás. Heti óraszám 2. — Az őszi és tavaszi 

hónapokban csapat- és menetgyakorlatok a nyári tornatéren ; 
a szertornázást mind a négy osztály gyakorolta, ügy a nyári 
tornatéren, mint a téli tornacsarnokban.

Tanította: Adám  János.

II. osztá ly .

Osztályfőnök: Kiss Albert.
Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczky: 

Bibliai történetek. — Tananyag : Jézus élete tanítása. A keresz
tyén egyház megalapítása és az első üldözés. Olvastatott a 
négy evangélista. Tanította: Simon Géza.



Magyar nyelv, heti óraszám 5. — Tankönyv: Szinnyei: 
Iskolai magyar nyelvtan. II. rész és Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv. II. kötet. — Tananyag: Rágós és névutós határozók. 
Összetett mondatok: mellérendelés és alárendelés. Egyenes és 
függő beszéd. Összevont és rövidített mondatok. Többszörösen 
összetett mondatok. Az olvasókönyvből az összes olvasmányok 
az értelmes olvasás és szabad elmondás begyakorlására, helyen- 
kint mondattani elemzéssel. A következő költemények szavalva: 
Búcsú. Hazámhoz. A rab oroszlán. A lengyel anya. A tudós 
macskája. A Tisza. Salamon. Pál gazda. A puszta télen. Bő 
szüret. Sir a nóta. Kéthetenként egy iskolai dolgozat.

Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal- 
Malmosi: Latin nyelvtan és Latin gyakorlókönyv. — Tananyag: 
Az I. osztály nyelvtani anyagának ismétlése és kiegészítése. 
Verba deponentia, conjugatio periphrastica. Tőváltoztató és 
hiányos igék. Igék csoportosítása a perfectum és supinum tövek 
szerint, synonym csoportok. Elöljárók és kötőszók. Olvasmányul 
az infinitivusos és participialis szerkezetek begyakorlásával 
Tullus Hostilius, Tarquinius Priscus története és a nyelvtani 
anyaghoz alkalmazott gyakorlatok szolgáltak; ezenkívül rögtö
nözve készített mondatok a szókincs fölhasználásával. Heten
ként egy iskolai dolgozat. Tanította: Kiss Albert.

Földrajz, heti óraszám 4.— Tankönyv: Brózik-Paszlavszky: 
Földrajz, II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. — Tan
anyag: az előbb említett világrészek földrajza, különös tekin
tettel a természetrajzi részletek szemléltető tárgyalására. Térkép- 
rajzolás. Tanította: dr. Nemes Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 4. — Tankönyv: Lutter: 
Közönséges számtan. — Tananyag: Az I. osztálybeli tananyag 
teljes ismétlése után számolási rövidítések és rövidített szám
tani műveletetek korlátolt pontossággal. Egyszerű arány és 
aránylat. Egyszerű hármasszabály. Vonalmódszer. Olasz gya
korlat. Százalék.számolás és alkalmazása.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner: Rajzoló stereometria. — Tananyag: Az egyenes és a
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sík térbeli s kölcsönös helyzete; a lapszög és a testszög. A szög
letes és gömbölyű testek leírása s ábrázolása axonometria 
alapján. A felszín és a térfogat kiszámítása. Hasonló, összeillő, 
egyenlő és symmetrikus testek. A tárgyalt testeknek táblapapir- 
ból való előkészítése. Szerkesztések. Síkdiszítményi rajz.

Tanította: Strom pf László.
Szépírás, heti óraszám 1.

Tanította: ár. Nemes Félix.
Testgyakorlás, mint az I. osztályban.

III. osztály.
Osztályfőnök: Strom pf László.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Raab Károly. 
Keresztény egyház rövid története. — Tananyag: A keresztyénség 
története a hitjavításig. Luther élete, Zwingli Ulrich és Kálvin 
János. A reformatio Európa országaiban. A hitjavítás Magyar- 
országban. Tanította: Strom f László.

Magyar nyelv, heti óraszám 3. — Tankönyv: Szinnyei J. 
Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv 
III. köt. Tananyag: Rendszeres magyar nyelvtan : hangtan, szó
tan, mondattan. Olvasmányok: A bölcs dervis. Világos vára. A 
körtefa. A fejedelem buzogánya. Fegyverneki puszta. Reczkó 
vára. A befagyott Ralaton. A peregrinus. Az első magyar ko
mikus. Körösi Csorna Sándor. A magyar nép rokonai. Nagy 
Lajos és a nápolyi hadjárat. Hunyadi János. Mátyás király. 
Vitéz János. A következő költemények emlékelve: Szibinyáni 
Jank. Szülőföldemen. A hamis tanú. Családi kör. Pató Pál úr. 
Kéthetenként egy írásbeli dolgozat.

Tanította: Simon Géza.
Német nyelv, heti óraszám 4. — Tankönyv: Felsmann 

József. — Német nyelvtan. Olvasókönyv: Felsmann. Deutsches 
Lesebuch I. r. — Tananyag: Hangtan és alaktan az igeragozá
sig. Olvasmányok: Der gehörnte Siegfried IV. f. Fleiss und 
Andauer. Die Freunde in der Noth. Das Eichhörnchen des
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Apothekers. Der Geldbeutel és több mese. Következő költemé
nyek emlékelve: Das Schwert. Wind und Sonne. Die Frösche. 
Gott grüsse dich. Morgenlied. Abendlied és Der gute Kamerad. 
Kéthetenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Simon Géza.

Latin  nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal- 
Malmosi: Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. U. ők: Latin 
olvasókönyv. — Végzett anyag: Az egyszerű és az összevont 
mondat. A mondatrészek. Az alany, az állítmány, a tárgy és 
a határozó. A gyakorlókönyvből az I —XI. és az 1—36. feje
zetet fordították magyarról latinra, az olvasókönyvből pedig a 
következő részeket latinról m agyarra: A római köztársaság 
kezdete. Háború Porsennával. Mucius Scaevola. Háború a lati
nokkal. (Liv. II. 1—21.) Leo senex, aper, taurus et asinus. 
Rana rupta et bos. Ranae metuentes taurorum proelia. Cicada 
et noctua. Homo et colubra. (Phaedrus meséiből.) A római 
köztársaság kezdetének 1—7. fejezete és Phaedrus meséi be is 
taníttattak. Latinos kifejezések. Hetenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Dévény József.

Történelem, heti óraszám 3. — Tankönyv: Baróti és 
Csánki «Magyarország története.» — Tananyag: A magyar 
nemzet történelme az 1867-iki kiegyezésig, különös tekintettel 
a műveltség fejlődésére. A magyar állam jelenének rövid át
tekintése. Tanította : Kiss Albert.

F izikai földrajz, heti óraszám 2. — Tankönyv : Schmidt. 
Fizikai földrajz, legújabb kiadás. — Tananyag: Bevezető elő
ismeretek után a fizika főbb törvényei; a Föld, mint világtest, 
a földgömb száraza, vize és légköre.

Tanította: ár. Nemes Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 3. — Tankönyv: Lutter, 
Közönséges számtan. — Tananyag : A II. oszt. tananyagának 
teljes átismétlése után az összetett aránylat és összetett hármas
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szabály. Kamat- és határidő-számolás. Lerovat és helybeli vál
tók leszámolása. Egyszerű és összetett arányos osztás. Az ele- 
gyítési és a lánczszabály. A legnevezetesebb mértékek és pénz
nemek.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Constructiv planimetria. — Tananyag: A távolság és 
szög felmérése s ábrázolása. Alapműveletek távolságokkal és 
szögekkel. A háromszög, négyszög és a sokszög fölmérése. 
Fölmérés a triangulatio és a coordináták módja szerint. A föl
mért idomok ábrázolása. Ezekkel kapcsolatban a háromszög, 
négyszög és a sokszög fajai s tulajdonságaik. Merőlegesek és 
egyenlőközüek szerkesztése. Hasonlóság, egyenlőség, összeillő- 
ség, tengelyes és középponti symmetria. Helyszín-rajzolás. A 
kör. A másolás módjai ugyanazon és különböző nagyságban. 
Nivellázás. Szerkesztések.

Tanította: Strompf László.
Testgyakorlás, mint az I. osztályban.

IV. osztály.

Osztályfőnök: Sim on Géza.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczky Sán
dor «Keresztény hittan és erkölcstan.» — Tananyag: A ke
resztyén vallástan hittani és erkölcstani része. A keresztyén 
egyházak választó tanai.

Tanította: Kiss Albert.

Magyar nyelv, heti óraszám 3. — A stil grammatikai 
sajátságai. A stil világossága, szabatossága és magyarossága. A 
stil phonetikai sajátságai: a szavak és kifejezések jóhangzása; 
végül a stil aesthetikai sajátságai. Az érzelem és képzelem nyi- 
latkozási formái. Olvasmányul szolgált főképen Arany János 
«Toldi»-ja. Emi. Toldi 1—IV-ének, Vörösmarty «Zalán futásá
ból» a bevezető rész: Tompa «Erdei lak», «Levél egy elutazott 
barátom után» stb. Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Kézi-
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könyvül szolgált Dengi János dr. «Magyar stilisztikája» és 
«Olvasmányok a magyar stilisztikához» czimü olvasókönyve és 
Lehr Albert, Arany János «Toldi«-ja.

Tanította: Simon Géza.

Német nyelv, heti óraszám 3. A névmások és igék rago
zása, szóképzés és mondattan. Olvasmányul szolgáltak a Fels- 
mann Német nyelvtanában levő Siegfried mondák, az olvasó
könyvből: «Der Gotteskasten», «Der Rangstreit der Thiere», 
«Cyrus, König der Perser», több állatmese. Emi. «Der Fischer», 
«Die Bürgschaft» s több kisebb költemény. Kéthetenkint egy 
Írásbeli dolgozat. Kézikönyvül szolgált Felsmann József, «Né
met nyelvtan». Olvasókönyv Felsmann József «Deutsches Lese
buch». Tanította: Simon Géza.

Latin nyelv, heti óraszám 5. — Tankönyv: Bartal-Mal- 
mosi «Latin gyakorló- és olvasókönyv. — Tananyag: Aláren
delt mondatok: az idők és módok használata, a kötőszók 
alkalmazása. A függő kérdés, oratio recta és oratio obliqua. 
Olvasmányul szolgáltak Liviusból a következő összefüggő ré
szek: C. Március Coriolanus, Lex agraria, Fabii, Volero Publi- 
lius. A XLI—LXII. gyakorlatok fordítása magyarról latinra. A 
prosodia elemei a Gabii Captin begyakorolva. Hetenként egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Tanította: Kiss Albert.

Történelem, heti óraszám 3. —■ Tankönyv: Varga 0. 
Világtörténet: I. r. A keleti népek és pedig az egyptomiak, 
babyloniak, zsidók, phoinikiak, assyrok, médek és perzsák tör
ténelme műveltsége, vallása. A görögök belső és külső hábo
rúinak, Athén és Sparta versengésének Fülöp és N. Sándor 
korának, a törvényhozás, vallás, családi élet, foglalkozás stb. 
részletes tárgyalása után a rómaiak története. A Grachusokig 
vallásuk és törvényeik.

Tanította : Simon Géza.

Földrajz, heti óraszám 2. — Tankönyv: Scholtz Albert, 
Földrajz, IV. rész: az osztrák-magyar monarchia. —• Tananyag:
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a magyar birodalom fizikai, polgári és politikai földrajza. Ausztria 
földrajza s az osztrák-magyar monarchia politikai viszonyai. 
Térképrajzolás.

Természetrajz, heti óraszám 3. — Tankönyv : Szterénvi H. 
Ásványtan. — Tananyag : a jelentékenyebb ásványok chemiai 
és fizikai tulajdonságai. A sók és savak. Megfelelő ásványokon 
a kristályrendszerek ismertetése. A víz chemiai és mechanikai 
működése. A vulkanizmus. Egyszerű és összetett kőzetek de
monstrálva. Szerves vegvületek. Geológiai korszakok, a jellem
zőbb kövületek bemutatása.

Tanította: dr. Nemes Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 3. — Tankönyv: König, 
Algebra, I. rész. — Tananyag : Összevonás, összeadás és kivo
nás, algebrai egész mennyiségekkel. A sokszorozás, kiterjesztve 
a két- és háromtagúak négyzete és köbére. Osztás és ennek 
kapcsán a geometriai haladv. összegezési képlete. Alapművele
tek törtszámokkal. Elsőfokú, egy ismeretlennel biró egyenletek 
s ide vágó tárgyi feladatok.

Tanította: Strom pf László.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Constructiv planimetria. — Tananyag: ellipsis, hyper
bola és parabola. Sík- és téridomok projectioi egy és két síkon. 
Modern házak tervei és a különféle építőstilusok ismertetése. 
Szerkesztések. Tanította: Dévény József,

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.



IV.

A tanszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

A tanári könyvtár az 1892—98. isk. évben a következő 
müvekkel gyarapodott:

Vétel utján: F recskay, Találmányok könyve, 4 k. — 
Almási, Magyar közmondások. 1 k. — Bánóczi, Kisfaludy Károly 
és munkái, 2 k. — Szilasi, Életrajzok Plutarchosból, 1 k. — 
Sárffy, A classicusok rhetorikája, 1 k. — Ballagi, A magyar 
nyelv teljes szótára, 2 k. — Lehr, Arany Toldija, 1 k. — 
Brehm, Az északi sarktól az egyenlítőig, 1 k. — W artha, Az 
agyagipar technológiája, 1 k. — J anet-Lőrincz, A politikai 
tudomány, II. és III. k. — Schuchhardt-Öreg, Schliemann 
ásatásai, 1 k. — B ibbeck-Csiky, A római költészet története, 
III. k. — Kiss, A magyar-osztrák monarchia összehasonlító 
földrajza, 1 k. — Beöthy, A magyar irodalom története. Képes 
díszmunka, 8 fűz. — Szinnyei, Magyar irók élete és munkái, 
4- fűz. — Magyar nyelvőr, 1 k. — Irodalomtörténeti közle
mények, 1 k. — Egyetemes philologiai közlöny, 1 k. — Föld
rajzi közlemények, 1 k. — Természettudományi közlöny a 
pótfüzetekkel, 1 k. — Magyar paedagogia, 1 k. — Orsz. közép
iskolai tanáregyesületi közlöny, 1 k. — Egyetemes közoktatás- 
ügyi szemle, 1 k. — Evang. egyház és iskola, XI. évf.

Ajándék utján: A magyar Tudományos Akadémia Érte
sítője, 1 k. — Szabó Ferencz n.-eleméri plébánostól: Paganel- 
Hager, Szkanderbég története, 1 k. — W ertner, A középkori 
délszláv uralkodók genealógiai története, l k. — U. a. A magyar

Aszódi gymn. Ért.
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nemzetségek a XIV. száz. közepéig, 2 k. U. a. Az Árpádok 
családi története, 1 k. — Hilferding-Kiss, A szerbek és bol
gárok története, 1 k. — Thim, A szerbek története a legrégibb 
kortól 1848-ig, 1 k. — Ranke-Mihályffy, Szerbia és Török
ország a XIX. században, 1 k. — Réthy, Az oláh nyelv és 
nemzet megalakulása, 1 k. — K.Nagy, A jobbágyság története 
Magyarországon, 1 k. — J iheöek-Mayer, A bolgárok története, 
1 k. — Risztics-Románecz, Szerbia külügyi viszonyai az üjabb 
időben, 2 k. — Schmeidler-Hommer, A görög királyság tör
ténete, 1 k. — Andrió-Kunos, A montenegrói fejedelemség 
története, 1 k. — Klaiö-Bojno&ö-Szamota, Bosznia története a 
legrégibb kortól a királyság bukásáig, 1 k. — Újhegyi, Budavár 
keletkezése és hadtört, múltja, 1 k. — Lázár, Angolország 
történelme, 2 k. — U. a. Az orosz birodalom történelme, 4 k. — 
Holzwarth-Szabó, Világtörténet, 9 k. — Szabó, Európa tör
ténete 1789 — 1815. 2 k. — U. a. A legújabb kor története 
1815—1885. 2 k. — Smets-Répászky, Az osztrák birodalom 
története, 3 k. — Kaulen-Szabó, Asszyria és Babylonia, 1 k. —  
Szamota, Régi magyar utazók Európában 1532—1770. 1 k. — 
W iseman, A tudomány összhangzásban a kinyilatkoztatással, 
1 k. Az ajándék értéke 142 frt.

E szerint a tanári könyvtár az idén az Értesítőkön kívül 
gyarapodott 49 művel, 71 kötetben és 12 füzetben, 80 frt 
25 kr értékben. így a jelenlegi állomány: 829 mű 1511 kötet
ben és 38 füzetben.

b) Ifjúsági könyvtár.
Az ifjúsági könyvtár állománya az idén a következő mű

vekkel szaporodott:
Vétel u tjá n : Tóth Sándor, Kurucz világ, 1 k. — Mik

száth Kálmán, Magyarország lovagvárai 1 k. — Dr. Márki 
Sándor, Magyar Pantheon, 1 k. — Hiador, Mesegyöngyök az 
állatvilágból, 1 k. — Radó, Újabb nemzeti dalkönyvecske, 1 k. 
Riedl F., Arany János, 1 k. — Szász Károly, Zrínyi a költő, 
1 k. — Szász Károly, Lóránthfi Zsuzsánna, 1 k.

Ajándék utján  : a Lampel-Wodianer czégtől : Vaszary
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Kolos, Történelmi életrajzok. — Szterényi, Természettudomá
nyi olvasmányok. — Bródy S., Kis almanach. — Charlotte 
Yonge, Elbeszélések a görög világból. — Tanulók olvasótárá
ból 9 füzet.

Kemény Dezső III. oszt. tanulótól: Szeberényi, Szomor- 
falvi tanító. — Csiky G., Atala. — Boros, Hitújítás és Pálma
ágak. Összes érték 17 frt.

c) Erem- és régiségtár.
Az éremtár a következő ajándékokkal szaporodott: Strompf 

tanár úr adott egy Mária Terézia korabeli krajczárt; Zárda 
W illibald IV. o. t. egy Máriás húszast, egy 1824—beli Silber 
Groschent, egy tiz pfenniges német pénzt és öt drb régi réz
pénzt ; Szabó J ózsef IV. o. t. egy ezüst húszast és Stern 
Miksa, szintén IV. o. t. egy darab öt centesimes belga pénzt.

A régiségek gyűjteményét Ezer József aszódi lakós és 
Stirnáth Károly III. o. tanuló szaporították egy-egy népván
dorlás korabeli cserépedénynyel.

d) Természetrajzi szertár.
Ajándékoztak: Pohánka Ödön csővári tanító űr több 

tercziár-korú kövületet konglomerátokban; Szabó J ózsef föld- 
birtokos úr egy drb labradoritet és egy mohagátot; Hacker 
Ödön II. o. t. egy kövült czápafogat.

e) Természettani szertár.
Straub Vilmos úr egy galvanométert, nagyobb mennyi

ségű kábelt és egy légnyomású ajtócsukó mintáját ajándékozta 
intézetünknek.

Vétel utján beszereztettek-. Márványtábla elefántcsont 
golyóval; tapadási lemezek rézből; centrifugai-pálya kocsival; 
készülék Archimedes törvényének kimutatására; domború és 
homorú tükör; szétszedhető szemminta; fénytörő készülék;
Chladni hangidomai. Összesen 56 frt értékben.

*
A földrajz-történelmi szertár ez idén nem szaporodott.
Az ajándékozók fogadják az intézet halás köszönetét!

2*



V.

P e t ő f i k o r .
Azt, hogy nagy Petőfink egykor ez intézet növendéke volt, 

az épület falába helyezett márványlapon kívül még az a sze
rény munkásságú egyesület is jelzi, mely az ő nevéről magát 
Petőfi-körnek nevezi. A két felsőbb osztály növendékei ez idén 
is hetenként egyszer összegyűltek, hogy az édes magyar nyel
vet minél szebben kiejteni megtanulják, előadásbeli ügyességet 
nyerjenek s a kifejezés szabatosságát elsajátítsák. Működésűk
ben Simon Géza tanár volt vezetőjük.

A kör, az emléktábla leleplezésének emlékére, május 
28-án rendezett ünnepélyt, melyen, mint mindig, úgy most is 
díszes közönség volt jelen.

Az ünnepet megnyitotta s bezárta a tanuló ifjúság éneke. 
Ekkor történt a legjobb munkásságot kifejtett tanulók meg- 
jutalmazása is. Különösen pedig a stildolgozatok megjutalma- 
zására szánt díjak (15 frt) közül az elsőt Geszner Elek IV. o. 
tanuló nyerte e l; a más két díjat pedig Spitzer Gyula és Grósz 
József szintén IV. o. tanulók kapták. Szavalatért Geszner 5 frtot, 
Grósz 4-et és Kemény Dezső III. o. tanuló 3 frtot nyert.

Kedves kötelességünknek tartjuk köszönettel megemlíteni, 
hogy Lippe Ödön, tarna-mérai gyógyszerész űr, visszaemlékezve 
arra, hogy tíz év előtt ő és tanulótársai voltak a Petőfi-kör 
legelső tagjai, a kegyelet hangján írt levél kíséretében, a stil
dolgozatok jutalmazására 10 frtot küldött.



VI.

Alnmnenm.
A lefolyt iskolai évben az intézeti alumneum felekezeti 

különbség nélkül 13 tanulót részesített jótéteményeiben. Tizen
kettő ebédért egész évre fizetett 44 frtot, egy pedig csupán 
ebédért havonként 2 frt 60 krt.

VII.

Jutalmak és ösztöndíjak.

1. A Csernyánszky-féle ösztöndíjra a tanári testület 
Kalma Pál IV. o., Stiglincz János III. o. és Szuchovszky János
II. o. tanulókat ajánlotta.

2. A Petőfi-alap pályadíjait az V. szakaszban ismertetjük.
3. A Petőfi-Podmaniczky-alapból Chugyik Pál IV. o. t. 

6 frt, Stefanik Elemér II. o. t. 6 frt, Konyáry Miklós II. o. t. 
5 frt és Kmetty János I. o. t. 5 frt ösztöndíjban részesültek.

4. A Masznyik-féle 12 frtos ösztöndíjat Kemény Dezső
III. o. t. nyerte el.

5. A Földváry-féle 9 frtos ösztöndíjat Szúdy Elemér 
III. o. t. kapta.

6. Az aszód-vidéki tanítói kar által alapított 8 frtos 
ösztöndíj Szarvas Imre III. o. tanulónak ítéltetett oda.
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7. Kiss István bankhivatalnok úr 2 frtos jutalmát Kemény 
Dezső III. tanuló nyerte el, mint ki a Petőfi-körben a legtöbb 
munkásságot fejtett ki.

8. A junius 28-án tartott torna-verseny alkalmából a kö
vetkezők nyertek: Szever János. Geszner Elek, Stefanik Gyula
IV. oszt. tauulók l —1 frtot részint ugrásban, részint a gyürü- 
hintán és a korláton való ügyességért; Zsolnay József, Kemény 
Dezső, Szúdi Elemér és Wimmert Viktor III. oszt. tanulók ha
sonló ügyességért szintén 1— 1 frtot. Rákóczy Ferencz II. és 
Melczer Dezső I. oszt. tanulók pedig 50—50 krt.

A kegyes jótevők adományaiért az intézet és a jutalma- 
zottak hálás köszönetüket fejezik ki.



V i l i .

A tanulók összes száma.
a) Osztályonként.

O s z t á l y I. II. 111 IV. összesen

Az egész év folyamán fölvétetett 39 27 26 21 113
Vizsgálatot t e t t .......................... 34 27 26 20 107
Megvizsgált ismétlő volt . . . 3 1 1 1 6

b) Vallás szerint*

Ág. hitv. evang............................ 11 7 5 9 32
Evang r e f . ................................ 2 2 2 3 9
Rom. kath..................................... 10 10 12 3 35
I z r a e l i t a .................................... 13 7 H 5 31

c) Anyanyelv szerint.

Magyar .................................... 33 27 26 18 104
T ó t .............................................. 1 — — 2 3

d) Nyelvismeret szerint.

- csupán magyarul . . . 29 20 20 5 74'<X>NJ magyarul és németül . . 4 1 3 3 11
cn <V magyarul és tótul . . 4 fi 5 3 18
CQ magyarul, németül és tótul — _ i — 1

* Ezen — és a következő adatok csak a vizsgálatot tett nyilvános 
és magántanítókra vonatkoznak. Évközben eltávozott: fi.
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e) Életkor szerint.

A tanulók életkora az iskolai év végén

O sztály
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Összesen
életévét betöltötte

I. 9 6 14 5 — 34
11. — 4 7 6 9 1 — 27

III. — — — 10 10 5 1 26
IV. — — - 2 8 4 6 20

I —IV. 9 10 21 23 27 10 7 107

f) Előmenetel szerint.

A rendes tantárgyakat véve

é s  p e d i g
1 II. III. IV.

o s z t á y b a n
Minden tantárgyból jeles . . — 2 1 1 4
Minden tantárgyból legalább jó 
Minden tantárgyból legalább

10 7 3 4 24

e lég sé g es ............................... 15 15 16 13 59
Egy tantárgyból elégtelen . . 2 2 4 1 9
Két tantárgyból elégtelen . . 2 — — 2
Több tantárgyból elégtelen . . 5 i 2 1 9

Összesen . . . 34 27 26 20 107

g) Névszerint.
(Vallásuk s szülőhelyük feltüntetésével.)

I. osztá ly .

1. Adler Oszkár, izr., Gödöllő.
2. Batta Péter. r. k., Gödöllő.
3. Bauer Jenő, izr., Valkó.
4. Bőbl Ambrus, r. kath., Szada.
5. Bulyovszky Károly, ág ev., Kökényes.
6. Csizinszky Miklós, r.-kath., Palotás.
7. Frantsik Géza, r. kath., Babathi puszta.
8. Gáspár Emil, ág. ev., Hont-Ujfalu.
9. Gazsi Flórián, r. kath., Tápió-Szecső.



10. Geiger Henrik, izr., Hatvan
11. Hevesi Árpád, izr., Nagy-Bátony.
12. Hirschler László, izr., Versegh.
13. Hirtenstein Dávid, izr., Budapest.
14. Handl Márkusz, izr., Iklad.
15. Kaufmann Ernő, r. kath., Aszód.
16. Kmetty János, ág. ev., Domony.
17. Kohn Arnold, izr., Segesvár.
18. Kohn Viktor, izr., Segesvár.
19. Krenkó József, ág. ev., Aszód.
20. Krisztián Imre, r. kath., Kápolna.
21. Laczkovich Imre, r. kath.. Hévíz.
22. Markbreit Armin, izr., Aszód.
23. Markovics Elemér, izr., Budapest.
24. Melczer Dezső, ág. ev., Ácsa.
25. Micsinay Lajos, ág. ev., Zsidó.
26. Moravcsik Tibor, ág. ev.. Szarvas.
27. Nagy Lajos, ev. ref., Gyöngyös-Pata.
28. Pamer Kálmán, ág. ev.. Vecsés.
29. Schlesinger Gyula, izr., Aszód.
30. Schreiber Izidor, izr., Aszód.
31. Schwartz Ede, izr., Kartal.
32. Straub Gyula, ág. ev., Aszód
33. Straub Vilmos, ág. ev., Aszód.
34 Szuchovszky Andor, ág. ev., Püspök-Hatvan.

Évközben kim aradtak:
Csermák István 
Nagy András.
Pelech Kálmán.
Pollák Emil.
Schneller Tibor.

II . osztá ly .

1. Angyal József, r. kath.. Jászberény.
2. Bartók Bálint, r. kath., N.-Tálya.
3. Bohunka Lajos. ág. ev., Domony.
4. Dobrovitz Antal, r  kath., Puszta-Egerszeg.
5. Fischmann József, izr.. Túra.
6. Földváry László, ev. ref., Duna-Bogdány.
7. Gansl Andor, izr., Puszta.-Szarvas.
8. Geiger László, r. k., Hatvan.



9. Gerő Gyula, ág. ev., Hényel.
10. Hacker Ödön, izr., Aszód.
11. Horváth Ferencz, r. kath., Túra.
12. Jeszenszky Ferencz, ág. ev., Vacz-Hartyán.
13. Juhász Pál, r. kath., Aszód.
14. Jurassza Ferencz, r. kath., Rákos-Csaba.
15. Kaufmann Gyula, r. kath., Aszód.
16. Kirchknopf Zoltán, ág. ev., Budapest.
17. Kontra Sándor, ev. ref., Ócsa.
18. Konyári Miklós, ág. ev.
19. Lengyel Jenő, izr., Hatvan.
20. Markbreiter Lajos, izr., Félegyháza.
21. Rákóczi Ferencz, ág. ev., Csány.
22. Spitzer Endre, izr., Aszód.
23. Stefanik Elemér, ág. ev.. Bagh.
24. Szilárd Zoltán, ág. ev., Felsó'-Szeli.
25. Szinberger Ernő. izr., Aszód.
26. Szita István, r. kath., Héhalom.
27. Szuchovszky János, ág. ev., Aszód.

III . o sz tá ly .

1. Boné Dezső, r. kath.. Hatvan.
2. Deutsch Ödön, izr., Erdő-Kürth.
3. Faska Ottó, r. kath., Zsidó.
4. Fischer Antal, izr., Dévaványa.
5. Fischer József, izr.. Dévaványa.
6. Furman Lajos, r. kath., Mindszent-puszta.
7. Furman István, r. k a th , Mindszent-puszta.
8. Gergely Mihály, r. kath., Bagh.
9. Hanover Orbán, izr., H.-Györk.

10. Hirling Géza, r. kath., Hatvan.
11. Kemény Dezső, ág. ev., Bénye.
12. Kövér Kálmán, r. kath.. Kende.
13. Murányi Miklós, r. kath., N.-Kartal.
14. Nagy Ferencz, r. kath., Ajnácskő.
15. Perjessy Sándor, ev. r e f , Tahi-Tótfalu.
16. Skopecz István, ev. ref,  Gyöngyös.
17. Smelkó Pál, r. kath., Aszód.
18. Stiglincz János, ág. ev., Szada.
19. Stirnáth Károly, r. kath., Aszód.
20. Schweitzer Iván, izr., Kóka.
21. Szarvas Imre. ág. ev.. Mende.
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22. Szudi Elemér, ág. ev„ Erdő-Kürt.
23. Váradi Barnabás, r. kath.. Gödöllő.
24. Welser Kornél, r. kath.. Pencz.
25. Wimmert Viktor, r. kath., Pécs.
26. Zsolnay József, r. kath., Pécs.

IV . osz tá ly .

1. Chugyik Pál, ág. ev.. Aszód.
2. Farkas Elemér, ev. ref., Csány.
3. Gelb Ferencz, izr., Mácsa.
4. Geszner Elek, r. kath., Budapest, 
fi. Goldstein Ármin, izr.. Mácsa.
6. Grósz József, izr., Verpelét.
7. Horváth Kálmán, r. kath., Túra.
8. Jahn Géza. r. kath., Hatvan.
9. Kalma Pál. ág. ev., Tóth.

10. Konyári Gyula, ág. ev., Domony.
11. Krenkó István, ág. ev , Aszód.
12. Kupcsek Ede, ág. ev., Iklad.
13. Spitzer Gyula, izr.. Aszód
14. Stefanik Gyula, ág. ev., Bagli.
Ifi. Stern Miksa, izr., Aszód.
16. Szabó József, ev. ref., Hernád.
17. Szever János, ág. ev., Maglód.
18. Törő Lajos, ev. ref., R.-Csaba.
19. Mráz Béla. ág. ev.. Tóth-Györk 
20 Zárda Willibáld, r. kath.. Iván.

Évközben k ilép e tt: 
Szlabey Károly.



I X .

Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.

1. Az új iskolai év szeptember 1-jén kezdődik. Augusztus 
29—31-én tartjuk a javító és felvételi vizsgálatokat. Szeptem
ber első három napján történik a tanulók behatása, 4-én kez
dődik a rendes tanítás.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiúk vétetnek föl, 
a kik legalább 9 évesek s az elemi iskola IV. osztályának sikeres 
elvégzését hiteles bizonyítványnyal tudják igazolni. Ilyennek 
hiányában fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért díj 
nem jár.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való fölvételre leg
alább elégséges bizonyítvány kell; ha azonban a bizonyítvány 
gymnasiumi tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a 
tánuló szintén díjtalan fölvételi vizsgálatot köteles kiállani.

4. Fölvételre a tanuló szülei, gyámja, vagy ezek meg
bízottja kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelent
kezni s ez alkalommal a megelőző évbeli tanulmányáról 
szóló iskolai bizonyítványt felmutatni. A más tanintézetből jövő 
tanulók kötelesek ezenfelül bizonyítványt felmutatni születésük 
idejéről (keresztlevél), továbbá a másodszor megtörtént himlő
oltásról (a községi vagy körorvos oltási bizonyítványa).

5. Az új tanuló jelentkezésekor 1 frt beírató díjat fizet 
az igazgatónál, ugyanott fizeti minden tanuló behatáskor a 3 frt 
bizonyítvány-, könyvtári és orvosi díjat és félévi előleges részle
tekben a tandíjat. A protestáns helybeli tanulók egész évi tan
díja 20 frt, a vidékieké pedig 24 frt, a róm. katholikusoké és 
az izraelitáké 30 frt.
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6. Az alumneumi díjat, 44 frtot, szintén féléves részletek
ben előlegesen (a jelentkezéskor és február 1-ig) kell az ephorus- 
nál befizetni.

7. Az oly tanulót, ki az iskolai év végével alapos oknál 
fogva vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótló vizsgálatra 
bocsátja.

8. A mely tanuló kettőnél több tárgyból elégtelen osztály
zatot kapott, tartozik az osztályt ismételni. A ki két tárgyból 
elégtelen, augusztus 29—31. napján javíthat a felekezeti ható
ság engedelmévél; a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden 
előleges jelentkezés nélkül.

9. A javító vizsgálat díja tárgyankint 2 frt, más intézet
ből jött tanulók részéről 5 frt.

10. A magántanulók beiratása szintén szeptember első 
napjaiban jelentkezzenek. Az iskolai év végén az igazgató által 
kitűzött időben, a magyar, latin és német nyelvből s a szám
tanból Írásbeli vizsgálatot tesznek és minden tárgyból szóbelit. 
Vizsgálatuk díja 40 frt, ezen kívül a rendes beírató, bizonyít
vány-, orvosi és tandíjat is tartoznak megfizetni a nyilvános 
tanulókra nézve kötelező időben.

11. Iskolai bizottságunk kéri a t. szülőket, hogy a tanulók 
elszállásolása végett forduljanak először az igazgatóhoz, különö
sen, ha mint idegenek jővén Aszódra, az itteni viszonyokat 
nem ismerik.

Az igazgatóság.












