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Brcznyik János és Nikodém János alapítványai.
Sajnálom. hogy e két derék férfiú élettörténete nem 

áll egész leijeilelmében rendelkezésem re; szeretném  ide- 
iktatni tanítványaink okulására, hogy az ö nem es példá
juk útmutatásul szolgáljon jelen cs jövő életük irányítá
sára. Különöst n szegényebb sorsú tanulóink biztatást 
meríthetnek az ö példájukból arra, hogy a szorgalom, 
lankadatlan kitartás szárnyain felemelkedhetnek a társa
dalom azon magasabb régióiba, hol em bertársaiknak és 
hazájuknak nagy szolgálatot tehetnek és mindenek tisz
teletére lesznek érdemesek.

Szerény intézetünkre is fényt vet az ö élettörténetük, 
mert úgy őket, mint előttük és utánuk igen sok szegény 
sorsú, de szellemileg tehetséges tanulót a mi szegény 
iskolánk istápolt anyagilag is, sőt tanulmányaik folytatá
sára tőle telhetőiig tám ogatást eszközölt ki a magasabb 
iskolákban.

Ha végig gon dúljuk azt a sok mindenféle kiadást, 
melylyel ma az iskoláztatás já r :  alig tudjuk elképzelni, 
hogyan tudott olyan földhözragadt szegény gyermek, 
mint pl. Nikodém János volt, az iskolákon keresztül ver
gődni és magának előkelő állást kivívni. Sajnálattal kell 
beismernünk, hogy a mai, minden téren nyilvánuló foko
zott. igények sok szegény, de kiváló szellemi képességgel 
megáldott ifjú előtt, bezárják a tudományok csarnokainak 
ajtait. A középiskolai tanulók száma egy-két évtized óta 
örvendetesen megszaporodott, de mégsem mondhatjuk el, 
hogy mindannyian hozzáférnek a tudományokhoz, akiknek 
kedvük és tehetségük van a tanuláshoz.



4

Brezuyik János Aszód szomszédságában, Ikladon szü
letett 1815-ben. A mi iskolánkba a 30-as években járhatott. 
Névkönyv linkel, csak az 1834-ik évtől vezették rendesen, 
midőn a kiváló képzettségű és kitűnő tanár: Koren Ist
ván vette át az intézet vezetését és igv Brezuyik János
ról följegyzéseink nincs* nek.

Aszódról Seim eczbányára, majd Pozsonyba ment, 
hol a papi pályára készült. Tanult a jénai és hallei egye
temeken is.

1842-ben a selm eczbányai lyceumban a magyar iro
dalom tanára lett. Hazafi is buzgalm ában nemcsak a 
magyar nyelvet, hanem  minden rábízott tárgyat magvarul 
kezdett tanítani. Ez a hazafias buzgóikodás pedig abban 
az időben nagy dolog volt, mert egyrészt m agyar tan
könyvek nem voltak, másrészt a kormány nem nézte 
jó szemmel az ilyen hazafias törekvéseket. Az ő példá
jára felbuzdulva a selmeczbányai lyceumban 1847-48 ban 
m ár minden tárgyat magyarul adtak elő.

Részt vett a szabadsagharczban is, és ezért a győz
tessé lelt bécsi kormány állásától elmozdította. Később 
Békés-Csabán egy magániskolát alapított, mely alapját 
képezi a mostani békés-csabai Rudolf gymnasiumnak.

1858.-ban ismét meghívták a selm eczbányai lyceum- 
hoz, ez alkalommal igazgatónak. Ezen állásában igen sokat 
tett az intézet megszilárdítására és fejlesztésére. Nagy 
tudományát és tanári ügyességét egyaránt csodálták és 
tisztelték. A vallásosságot kiváló gonddal ápolta a veze
tésére bízott, iskolában.

1893-ban jól megérdemelt nyugalomba vonult Hasz
nos működésének elismeréséül és jutalmául Ö Felsége már 
1883-ban királyi tanácsossá nevezte ki.

így egész életét az egyháznak és iskolának szentelte.
Meghalt 1897. augusztus 5 én. Végrendeletében 

100.000 (százezer) forintot érő vagyonát a selmeczbányai 
lyceuinnak hagyta Megemlékezett a mi iskolánkról is. 
Végrendelete ez idő szerént még tárgyaláson van ; érte
sülésünk szeréi it intézetünknek 1000 (ezer) forintot hagyott 
alapítván', ként eddig ismeretlen rendelkezéssel.



Te me Ir:-én Moravcsik Rlih illy gymnasiumi bizottsági 
elnök nr gondoskodása folytán képviselve volt ;i mi isko
lánk is ; koporsójára a tiszteld, hála és fájdalom koszo
rúját tettük le.

Nikodim János szüléiéit Tót Györkön, Pest várm e
gyében 1818 ban. Iskolánkat az 1832 3 — 1835 6 évek
ben látogatta, lehát abban az időben, midőn Felöli S án
dor is az inlézel növendéke volt

Az utóbbi években löl bször meglálogatla Moravcsik 
Mihály gytnn. bizottsági elnök ural és ilyenkor amily 
örömmel nézi a jő gyermek az ö szülei házának gyara
podását, olyan örömmel szemlébe ö is az ö jótevő isko
lájának fejlődését, baladását Minden ilyen látogatása 
alkalmával egy két száz forintot adott intézetünknek.

Gyakran kényekig meghatva beszélte, hogy milyen 
szegényen került ö ide és a mi iskolánk milyen szerelő, 
gondos anyaként istápolta anyagilag és szellemileg egya
ránt.

Tanulmányait tovább folytatva a papi pályára lépett 
és különösen mint az aradi ág. h. ev. egyház lelkésze 
nemcsak papi hivatásának felelt meg derekasan, hanem  
Arad kulturális intézm ényeinek alapításában és fejleszté
sében is nagy tevékenységet fejtett ki.

Mint okos és takarékos gazda, nagy vagyont gyűjtött, 
melynek jelentékeny részét egyházaknak, iskoláknak és 
hum ánus inlézményeknék hagyta. Az aszódi gymnasium- 
nak 4500 (négyezerötszáz) forintot hagyott olyan kikötés
sel, hogy ezen összeg évi kamataiból az alum neum ban 
megfelelő számú szegény sorsú és szorgalmas tanuló 
ingyedes ellátást kapjon.

Meghalt 1897. október 29-én, Aradon. Halálának híre 
későn jutott el hozzánk és igv nem vehettünk részt a 
temelésőn. Hlhunyta fölött érzett fájdalm unkat br. Pod- 
manio/.ky Gyula, egyházi és gymnasiumi felügyelő ur tol- 
mácsolla az elhunyt c-s- hídja előtt.



Emlékét legnagyobb jótevői sorában hálásan őrzi inté
zetünk. Bölcs rendelkezésű alapítványa bizonyára, sok jeles 
leiietség előtt fogja iskolánknak, m int a magasabb kikép
zés előcsarnokának ajtaját megnyitni

Vajha többen emlékeznének meg ily hálásan a volt 
tanítványok közül a mi szegény intézetünkről, hogy ne 
kellene több, m int száz éves fönnállása után is folyton 
a megélhetés nehéz gondjaival küzdeni.

— 6 —



Az 1897-8. iskolai év története.
Mindnyájan, kiket ez intézet sorsa közelebbről érde

kel, teljes megnyugvással tapasztaltuk, hogy iskolánk az 
utóbbi években < rv :ndetes fejlődésnek indult és az állami 
segítség révén fönnállása immár biztosítva van. A szel
lemi és anyagi téren nyilvánuló eme haladás jelzésével 
kezdem a lefolyt iskolai év keskeny m ederben folydogáló 
krónikáját.

A tanulók fölvétele szeptem ber 1 -étöl 5-éig tartott.
Az iskolai évet szeptem ber 6-án a gymnasium rajz

termében a tanári kar és az összes ifjúság jelenlétében 
ünnepélyesen nyitottuk meg, tanítványainknak jól a lel
kére kötve, hogy ifjúságuk gyorsan múló óráit ne nézzék 
tétlenül e lrö p ü ln i; a vallásosságban, hazaszeretetben, 
minden szépnek és jónak ismeretében igyekezzenek lehe
tőleg előrehaladni.

A rendes tanítás szeptem ber G-ától a szokott szüne
tek pihenő napjainak kivételével junius 11-éig minden 
zavar nélkül folyt.

A tanítás terén nagyobb változtatást tettünk, a m eny
nyiben az állami tanrendet a maga egészében elfogadluk. 
így az I. és II. osztályban a latin nyelv óraszám át fel
emeltük 6 ról 7-re, a geom etriáét ugyancsak az 1. és II. 
osztályban 2-röl 3-ra, a történelemét a III. osztályban 
3-ról 4-re, viszont a IV. osztályban a m agyar birodalom 
politikai földrajzát elhagytuk.

A tanításban elért eredm ény általában kielégítő.
Fegyelmezés tekintetében városunk kicsiny terjedelme 

nagyon megkönnyíti az ellenőrzést. Tanulóink magavise-
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letét az iskolán kívül is figyelemmel kisértük. Az osztály
főnökök és az igazgató idönkint meglátogatták az ifjakat 
szülői házuknál, különösen pedig szállásadóiknál. Hogy 
tanulóink magaviseletét igy az iskolán kívül is kellőleg 
ellenőrizhetjük, továbbá hogy egy egy osztályban csak 
25-30 tanulónk van : e körülmények bizonyos családias 
jelleget adnak a mi iskolánknak, a mi bizonyára nagy 
elönvere válik.

Magaviselet tekintetében súlyosabb vétség nem for
dult elő.

Módszeres, osztálytaná i. ellenőrző és más jellegű 
tanácskozásokat rendes időben tartottunk. A tanítás egyön
tetű vezetésére, a fegyelmezésben alkalmazandó eljárásra 
nézve részint maginbeszélgetésekben, részint tanári össze
jövetelekben tárgyaltunk.

Az ellenőrző tanácskozások eredményéről az igaz
gató a szülőket pontosan értesítette; az osztályfőnökök 
és az igazgató az egyes osztályokban is kihirdette megfe
lelő buzdító beszéd kíséretében

Évharm adonként hivatalas Értesítőt adtunk ki tanu
lóink magaviseletéről és tanulm ányaiban tanúsított elő
meneteléről.

Örömmel jegyezzük fel, hogy tanárváltozás a kifolyt 
iskolai évben nálunk nem  volt. Az iskola rendszeres fej
lődésének, a tanítás és fegyelmezés egyöntetűségének e 
réme azelőtt m inden esztendőben kisebb-nagyobb alakban 
megjelent és hogy az idén elkerülte intézetünket : ez is 
egyik fontos bizonyítók arra, hogy a fejlődés útján járunk. 
Az államsegitség lehetővé tette, hogy a gvmnasiumi 
bizottság a tanárok fizetését felemelje és hogy annyi 
okleveles tanárt alkalmazzon, amennyi még egy évben 
sem volt.

A vallástant a különböző felekezetek lelkészei taní
tották a gymnasium épületében. Protestáns ifjúinkat. Hen- 
riczy Béla ág. h. ev. segédlelkész tanította. Vasárnapon
ként és ünnepnapokon a magyar istentiszteleteken felü
gyelő tanár vezetése m ellett vettek részt.

A tornát Zuberecz Pál tanította, az éneket Bolla 
Lajos.



Ama nevezetes esemény m egünneplésére, hogy Ö 
Felsége elrendelte történelm ünk 10 kiváló alakjának em
lékére szobrot emelni : október 3-án este a gymnasium 
főépületének hom lokzatát fényesen kivilágítottuk. Példánkat 
követte városunk közönsége is és házuk ablakait szintén 
kivilágította. Október 4-én. 0  Felsége névnapján d e. 9 
órakor ünnepélyt rendeztünk, melyen az igazgató törté
nelmünk magasztos példáira, mutatva hazaszeretetre és 
királyimségre buzdította az ifjakat.

Október 30-án, a reforináczió em lékére rendezett 
istentiszteleten ifjúságunk (ti protestáns vall ásnak) testü
letileg részt vett.

A gvmnasiumi bizottság nevében október 21-én egy 
küldöttség tisztelgett. W lassics G yula vallás- és közokta
tásügyi minister tírnál, hogy megköszönje és hogy továbbra 
is kérje az iskolánknak adott állami segítséget. A kül
döttség vezetője br. Podm aniczky G yula egyházi és gym- 
nasiiuni fclíigvelő volt, tagjai : Moravcsik Mihály gym na- 
siumi bizottsági elnök, Hencsok János gym nasium i gond*- 
nők és Holla Lajos igazgató. A ion. minister úr biztató 
szavakkal örvendeztette meg a küldöttséget, hogy az állami 
segítséget évről-évre megfogjuk kapui.

November 24-én ifjúságiink testületileg megjelent. 
Podm aniczky Ilona bárónő temetésén. K főúri család 
nemes lelkesedésével és áldozatkézségével m indenkor nagy 
jótevője volt iskolánknak, azért a család öröme vagy 
szomorúsága viszhangot kelt a mi intézetünkben is. Rész
véttel vettük körül a koporsót, melynek lakója életében, 
a könyörülletesség, jótékonyság megtestesítője volt. A gy á
szoló családhoz részvétiratot intéztünk.

November végén mind. a négy osztályba uj pado
kat állítottak be. A régiek már rozogák voltak és erede
tileg is sok kifogást lehetett tenni a szerkezetük ellen. 
Az uj padokért hálás köszönetét mondunk a budapesti 
ág. h. ev. főgvmuasium elöljáróságának, hogy azokat 
ingyen átengedte iskolánknak.

A, nm. vallás- és közoktatásügyi minister 25 drb. 
M agyar Millenium ez. könyvet, küldött azon utasítással, 
hogy a/okat. szorgalmas és jó maga viseletű tanulóink
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liőzött osszuk szét. A tanári kar határozata alapján deczem- 
bér 22-én, az J. időszaki Értesítő kiosztásakor a követ
kező tanulók kaptak jutalm ul egy-egy példányt e díszes 
könyvből: az I. osztályban Csáky Ferencz, Fejér József 
Schiffer .Géza, Súlyán Márton, Urban I v á n r a  II. osztály
ban Bentsik Géza, Kolm Armin, Nyácsik Ernő, Stiglinoz 
András, Szilárd Mikid-, Tliold Dezső, Weisz Jen ő  és 
Weisz L ajos; a ITT. osztályban Hoff er István, Matheidesz 
Kálmán. I’oós Lajos, li áchenbach József, Veiszkopí Vén
áiéi ; a IV. osztályban Dukesz Géza, H annover Rezső, 
Kaufm ann József, Kövér Péter, Stefanovich Elem ér.

Márezius 31-én Francaié* Norbert bmlapestvidéki tan 
kerületi kir. főioRzoató, mint, ministeri meybizott megdá- 
to la tta  intézetünket. M egtekintette iskolánk minden he
lyiségét, m eghallgatta minden osztályban több tárgyból 
tanulóink feleleteit. Látogatása befejezésével értekezletre 
hivta össze a tanári testületet, m ely értekezleten lelkes 
szavakkal vázolta hivatásunk, a tanítás-nevelés m agasz
tosságát. Majd röviden összefoglalva előadta látogatása a l
kalmával szerzett, tapasztalatait. Az épületekre, iskolater
mekre, szertárakra vonatkozólag megjegyezte, hogy azok 
ugyan a magasabb igényeknek nem felelnek meg, de 
azért, mind hygieniens, mind paedagógiai szempontból kie
légítők. Dicsérettel említette, liooy m indenütt tisztaságot 
és rendett látott. Tanulm ányi előmenetel tekintetében az 
eredményt, kielégítőnek találta.

Ezután bölcs tanácsokat adott a szertárak fejlesz
tésére ; figyelm ünkbe ajánlotta, hogy az iskolából a szelle
mileg nem alkalm as elemet távolítsuk el ; a tanítás és 
nevelés egész körét felölelve röviden rám utatott a leg- 
czélravezetőbb útra.

E  helyen is hálás köszönetét m ondunk azon szíves 
érdeklődésért, m elylyel szerény intézetünk minden ügye 
iránt viseltetett. Látogatása a gondos a tya benyom ását 
tette reánk, aki legkisebb, leggyengébb gyerm ekét is a 
többivel egyenlő szeretetben részesíti.

Az 1843-iki korszakot alkotó törvénvek szentesítésé
nek em lékére, April 11-e helyett April 16-án iskolai Un-
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nepéíyt rendeztünk, melyen az igazgató lelkesítő bcszédVí- 
Titán tanulóink hazafias dalokat énekelt,ekT szavaltak, majd 
Bellaagh László tanár az 18̂ 48- iki törvényeket ism ertette, 
a haza és szabadság szere te ttre  buzdítva Újainkat.

April 17-én kedves ünnepe v'olt, iskolánknak. A bu
dapesti VII. kerületi állaim  főgy »masnim \ .  aT és b, osz
tályának növendékei dr. Lázár Béla tanár vezetésével k i
rándultak Aszódra, hogy megtekintsék iskolánkat, m ely
nek falat között Petőfi 3 évig tanult. Kedves vendégeinket 
a tanári kar a vasúti pályaudvaron fogadta, a gym na
sium épülete előtt pedig tanulóink nevében Stefanuvic.lv 
Llem ér IV. oszt tanuló üdvözölte.

Petőfi emléktáblája előtt egyik budapesti tanuló  nagy 
lelkesedéssel adta elő látogatásuk czélját, egy másik pe
dig elszavalta a T alp ia  M agyar t. Ezután hatalm as babér- 
koszorúval megkoszorúzták Petőfi képét. M egtekintették 
azt a névkönyvet, m elybe Petőfi bizonyítványai vannak 
beirva, sőt olvasmányai és kiadásai is föl vannak jegyezve.

Igazán lélekemelő volt ez az ünnepély ; Petőfi szel
leme lengett körülöttünk. Az ifjúi léleknek oly hatalm as
felbuzdulása, mint amilyent, ezen alkalommal tapasztal
tunk, —- bizonyára kiválóan alkalmas tanulóink nemes, 
hazafias érzésének, gondolkozásának fejlesztésére.
E  kirándulás eszméje és kivitele dr. Lázár Béla urat, a 
kitűnő tanárt, a Petőfi kultusz egyik kiváló képviselőjét 
dicséri.

Május 25-én tavaszi k irándulás rendeztünk a kisbaghi 
erdőbe, hol díszes közönség jelenlétében versenyjátékokkal 
mulatozott az ifjúság.

Junius 8-án. a koronázás 31-ik évfordulóján ünne
pelt. az ifjúság.

Az egészségi állapo t egész év folyamán kedvező volt. 
Járványos megbetegedés nem fordult elő. Intézetünk or
vosa: dr. G riinbeiger Adolf időnként megvizsgálta tanu
lóinkat és üdvös tanácsokkal látta el őket.

Korcsolyázásra is kellő alkalm uk volt Újainknak.
A szokott évi tisztogatásokon kiviil sok kisebb-na- 

gyobb javítást, tettek  az épületeken és berendezésen. A 
gymnasium udvarán uj tornaszer-gereiulázatot állítottuk fél.



Elhatároztuk egy Petöfi-muzeum fölállítását.
Az a három év, melyet Petőfi e szerény falak kö

zött töltött, iskolánk történetének legdicsőbb korszaka, —  
a mi legnagyobb büszkeségünk. Mily lélekemelő az a tu 
dat tanuló inkra  és reánk tanárokra  egyaránt, hogy e 
falak látták  nem zetünk legnagyobb költőjét ! Mily kínál
kozó alkalom Petőfi szabadság- és hazaszeretetének ha
talmas lángjánál tanulóink szívében e szent tüzeket fel
gyújtani, éleszteni !

■- A felállítandó Petöfi-muzeum czélja : egy díszes szek
rényben Petőfi aszódi tartózkodására vonatkozó tárgya
kat, Petőfire vonatkozó irodalmi műveket, Petőfi aszódi 
tanulótársainak visszaemlékezéseit összegyűjteni.

Legyen ez a k 's múzeum oltár, melyről Petőfi szel
lemé világítson be szivünkbe,' lelkűnkbe ! -—-

Főhatóságunktól, a hányái ág. h. ev. egyházkerület inéit. 
Püspökétől a kővetkező fontosabb hivatalos leiratok érkeztek :

1779—1897 .sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister az 
1897—8. tanévben az állam főfelügyeleti jogának gyakorlásával 
intézetünkben Francsics Norbert budapestvidéki tankerületi főigaz
gatót bízta meg.

1965—1897. sz. A nm. vallás-és közoktatásügyi minister 41.552 
sz. leiratával megküldi Magyarország kis és közép czimerének 
rajzát.

2375—1897. sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
62.866. sz. leiratát közli, melyben 0  Felsége azon magas elhatá
rozásának örömére, hogy történelmünk tiz kiváló alakjának em
lékére szobrot állíttat: iskolai ünnep tartását rendeli.

2392—1897. sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
33.750. sz. a. 25 példány Magyar Millenium ez. könyvet küld, hogy 
azokat szorgalmas tanulóink között osszuk szét,

2482—1897. sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
68.400. sz. körrendeletét közli, mely az 1883. XXIX. t. ez. 32 $. 
alapján a középiskolai tanárok mellékfoglalkozásáról szól,

2701—1897. sz. A középiskolai igazgatók számára kiadott 
utasítások egy példányát küldi a kísérő ministeri rendelet má
solatával.
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536- 1898. sz. A mil. vallás- és közoktatásügyi minister 13.537. 
sz. rendeletét közli az 1848. törvények megalkotása emlékének 
megünnepléséről.

ö46—1898. sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 9.594. 
rendeletét közli a kerületi tornaversenyek tárgyában.

710—1898. sz. A classica pliilologia tanárai számára a nagy 
szünidőben rendezendő rendkívüli tanfolyamról.

810—1898. sz. A nagy szünidei torna póttanfolyam ügyében.
1171 —1898. sz. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 

azon rendeletéről értesít, mely szerint intézetünknek az 1898. évre 
2000 (kétezer) forint rendkívüli államsegélyt, ad.

1212—1898. sz. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület ama 
határozatáról értesít, hogy saját területén a supplieatiót beszün
tette.

A vallás- és közoktatásügyi minister #26.719. sz. a. Az Or
szágos Közoktatási Tanács állandó bizottságának jelentését küldi 
a középiskolai tanterv revíziójáról.

1295—1898. sz. Az uj honvédnevelő és képző intézetekben 
az 1898—-9- tanév csak október 1-én kezdődik, (építkezések miatt) 
a pályázó tanulók addig a középiskolákba dijmetesen fölveendők.

A tanév végén nyilvános vizsgálatokat tartottunk a követke"
kezd sorrendben ;

Junius 9-én d. e. 9 órakor I-IV. vallástan.,, 14-én d. e. 8 111. latin ny., IN’, magyar ny... d. u. 2 „ I. számtan és geometria.,, „„„ II. földrajz.
15-én d. e. 8 111. történet, fizika.

11 ,, ,, IV. latin nyelvtan. •
11 16-án d. e. 8 „ III. német nyelvtan.
71 11 11 71 ., 1Y. számtan és geometria.
31 „11 (1. u. „ 1. földrajz.
7) 71 '1 „ II. magyar ny. és latin ny.
' t 17-en d. o. 8 „ 111. számtan és geometria
11 11 71 *1 „ 1Y. történet és term.- rajz.
11 11 d. u. 2 „ 1. magyar ny. és latin ny.
11 r> •i *1 „ 11. számtan és geometria.
11 18-án d. e 8 „ 111. magyar ny., ÍY. német ny.
11 19-én d. u. 4 „ I-1Y. torna.
r> 20-án és 21-én magánvizsgálatok.
n 22-én d. e. 9 órakor záróünnep



Adományok.
E helyen még hálás köszönetét mondunk mindazoknak, kik 

szerény intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adományok' 
kai is kifejezték:

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi ministerium rend
kívüli államsegélye az 1898. é v re .........................2000 —

2. Aszód város évi segélye 600 frt., hátralék a két
utóbbi iskolai évre 1200 f r t ...................................— —

3. Pestmegyei ág. h. ev. esperesség , . , , . , 100 —
4. Nm. Podmaniczky (iéza br. ajándéké, 5 részvény

évi o s z ta lé k a ...........................................................100 —
5. Néhai Prokopius Zsigmond ajándéka, 2

évi o s z ta lé k a ............................. ..... .
6. Dr. Deér Endre adománya (könyvtárra)
7. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár .

részvény

8. Aszódi Takarékpénztár , 4 100 —
9. Kiskőrösi ág. h, ev. egyhiíz 15 —

10. Czeglédi ., „ ., 4 —
11. Ácsai „ „ - > . * i 7 —
12, Erdőkürti ,. ,, 3 —
13. Majthényi István 10 évre 40 írttal. 9 r. . . , 40 —
14. Moravcsik Mihály ., 20 10 0 • , , 20 —
15. Bentsik «József ., ,, jj JJ » * , , 20 — '
16. Eisler Sándor „ „ 10 » 5) 10 —
17. Briinauer Albert ,, ,, » » » • , , 10 —«
18. Schlesinger Flóris ,, > ,, J) n V , 4 10 —
19. Döghei Antal „ „ 5 » )) » * . « 5 —
20. Brüll Soma „ „ 0 )J » • .  , 5 —
21. Hanover Adolf „ ^
22. Bencsok János „ „

;; n ,  , 5 — «
» 90 • •  • 5 —

40
80

150



23. Langfelder László 10 évre 3 írttal. 10 r.
24. Farkas János „ , 2 * , „
25. Feuermann József., * 2 50 ., „ ,
26. Fleissig Mór 10 évre 5 írttal. 10 r.
27. Dobronay Géza ., „ 8 „
28. Markbreiter Zsigmond 2 évi 3 f'rtos részlet
29. Özv. Valentini Jenöné 4 .. 5 „
30 Dr. Grünberger Adolf bizonytalan időre évi .
31. Id. Haraszthy Mihály „ . .
32. Holly Jenő „ „ . .
33. Schwartz Bernát .......................................

((sszesen

Ide iktatjuk még Lumpéi Róbert (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedő czég ajándékát, (5 diszkötésű könyvet) melyet 
szorgalmas tanulók jutalmazására küldött.

Fogadják valamennyien hálás köszönetünket és kérjük ne 
vonják meg továbbra sem kegyes adományukat szegény intéze
tünktől.

3 —
2 _
2-50
5
5 —
6 - 

20  —  

10 —
6 —
5 —

98 50



IT.

Gymnasiumi elöljáróság.
a )  G ym nasium i bizo ttság .

Elnökök : Podmaniczky Gyula hr. egyházi és gymnasiumi 
felügyelő,
Mpravesik Mihály ág. h. ev. lelkész.

Tagok: Podmaniczky Géza hr. esperességi felügyelő,
Podmaniezky Levente hr..
Bencsók János gymnasiumi gondnok,
Bolla Lajos igazgató,
Farkas János.
Haraszthy Mihály id.,
Krenkó József egyházi gondnok,
Majoros Mihály,
Paraszkay János,
Strompf László alumneumi ephorus, jegyző. 

b) Tanári te s tü le t.

BELLAGH LÁSZLÓ, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek és az erdélyi múzeumi egyesület nyelv- és 
történettudományi szakosztályának rendes tagja, tanári értekez- 
leti jegyző, a régiségtár őre ,a II. oszt. főnöke. Tanította all. osz
tályban a magyar és latin nyelvet, szépírást, a IV. osztályban a 
magyar nyelvet és történelmet heti 20 órában.

BOLLA LAJOS, oki. rendes tanár, igazgató, az országos 
középiskolai tanáregyesület rendes tagja, a történelmi és földrajz-
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tprméhítetrajzi szertár őre. Tanította az I. és li. osztályban a föld- 
njzot, a III. osztályban a történelmet, a IV. osztályban a termé
szetrajzot. heti 15 órában

DÉVÉNY JÓZSEF, a k. m. természettudományi társulat és 
a Luther-társaság tagja, a tanári könyvtár és a mértani szertár 
tire, a 111. oszt. főnöke. Tanította a II. és III. osztályban a geo
metriát, a III. és IV osztályban a latint és a III. osztályban a 
magyar nyelvet heti 20 órában.

STROMPF LÁSZLÓ, oki. rendes tanár, a k. m. természet- 
tudományi társulat és a Luther-társaság tagja az alumneum eplio- 
rusa, a természettani szertár őre, a IV. oszt. főnöke. Tanította 
az 1-1V. osztályokban a mennyiségtant, az I. és IV. osztályban a 
geometriát, a III. osztályban a fizikát heti 20 órában.

ZUBERECZ PÁL, a Petöfi-kör vezetője, a tornaszertár őre, 
az 1. oszt. főnöke. Tanította az 1. osztályban a magyar és latin • 
nyelvet, szépírást, a 111. és IV. osztályban a német nyelvet heti 
21 órában.

HENRlCZY BÉLA, ág. h. ev. segédlelkész. Tanította az 
Í-IV. osztályokban a vallástant és egyházi éneket heti 8 órában.

Bejáró látóidat ók :

LESKA JÓZSEF, róni. kath. lelkész. 
SCHREIBER JÓZSEF, kér. rabbi.

A tornát t mii futta :

ZUBERECZ PÁL, gynin. tanár.

.1 miicneki’t tanította: 

HOLLA LAJOS, gymn igazgató.
i

A szabadkézi rajzot tanította :
DÉVÉNY JÓZSEF, gymn. tanár.

Gyninasinini orvos:
GRÜNBERGER ADOLF, dr„ t. járásorvos.

1



m.

Végzett tananyag.
I. osztály.

O sztályfőnök: Zuberccs Pál.

Vallástart. heti 2 óra. Az ó-testámeiitum történeti, tanító és 
prófétai könyveinek ismertetése. A világ teremtése, a bűnbeesés, 
a pátriarehák és Izrael népének története. Kézi könyv : Varga 
János Bibliaismeret.

Tanította: HENRÍCZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 6 óra. A beszéd- és mondatrészek. A 

nyelvtan és olvasókönyv szebb olvasmányait olvasták, elemezték 
és saját szavaikkal előadták. Könyvnélkiil betanulták a következő 
költeményeket: Hadnagy uram, — A rab gólya. Katonaélet, 
— Rákosi szántó a török alatt. — Téli világ. — Három fin. —• 
Szüretünk, — Anyám tyúkja. Nyalka huszár, —- Kinn a ménes, 
kinn a pusztán, — Fürdik a holdvilág az ég tengerében. írás
beli dolgozatok a tanítási anyag köréből. Kézi könyv: Szörnyei 
József dr. Iskolai magyar nyelvtana I. r. és Lerh-Riedl Magyar 
olvasókönyv I. k.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Latin nyelv, heti 7 óra. A névragozás, a melléknevek foko

zása, a határozók, a névmások, a számnevek, a cselekvő és szen
vedő igeragozás. Az olvasókönyvből latin és magyar gyakorlatok 
fordítása. Iskolai dolgozatok az alaktan begyakorlására a tana
nyag köréből. Kézi könyv : Roseth Arnold latin nyelvtana és latin 
olvasó és gyakorlókönyve.

Tanította : ZUBERECZ PÁL.
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Földrajz, heti négy 4 óra. Az általános földrajzi alapfogal
mak ismertetése után a magyar állam és Európa többi országainak 
földrajza, természeti viszonyai, különös tekintettel a térképen való 
tájékozottság elsajátítására, a természetrajzi részek tárgyalásánál 
pedig a szemléltetésre. Térkép-rajzolás, kézi könyv : Brózik- Pasz- 
lavszky Földrajz 1. r. Európa.

Tanította: BOLLA LAJOSí.
Mennyiségtan, heti 3 óra. A tizes számrendszer, római szá

mok, a négy alapművelet egész számokkal és tizedes törtekkel, 
a mért. k >k megismertetése, többnemü számok felbontása és 
visszavezetése, a számok oszthatósága, a legnagyobb közös osztó 
és a legk.sebb közös többes, a közönséges törtekkel való számo
lás; i.löszánitás. Kézi könyv: Lutter Közönséges számtana.

Tanította: STROMPK LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzszerek és esz

közök használatába, az egyenes és görbe vonal, a szög és az ív, 
alapműveletek távolságokkal és szögekkel, a háromszög, négy
szög, sokszög és a kör, kerület- és területszámítás, összeillőség, 
symmetria, hasonlóság és egyenlőség, szerkesztések és sikdiszit- 
ményi rajzok készítése. Kézi köny: Fodor — Wagner Rajzoló ge
ometria.

Tanította : STRUMPF LÁSZLÓ.
Szépírás, heti 1 óra. A magyar kis és nagy betűk, a római 

számjegyek. Mintafüzet Vajda Pál szépirási mintái.
Tanította: ZUBERKCZ PÁL.
Testgyakorlat, heti 2 óm. Az őszi és tavaszi hónapokban csa

pat és testgyakorlatok a torna téren, a szertornázást mind a négy 
osztály gyakorolta úgy'a nyári tornatéren, mint a tornacsarnokban.

Tanította: ZUBFRECZ PÁL.
Szabadkézi- rajz az önként jelentkezőknek mind a négy 

osztályban, kezdőknek és haladóknak heti 2 2 óra. Geometriai 
idomok, sik és dombom diszimények, stilizált levelek, tájképek 
mintalapok után rajzónnal, tussal vagy festékkel. Részt vett ösz- 
szesen 13 kezdő és 18 haladó.

Tanította : DÉVÉNY JÓZSEF.
Étiek, heti l óra, Hangjegyismertetés, gyakorlatok, egyszó- 

lamu énekek.
Tanította: BULLA LAJOS.

2"



O sztá ly főnök : Bdlacu/h Lásrtó.

Vallástan, heti 2 óra. Az uj-testamentum történeti, tanítói és 
prófétai könyveinek ismertetése, Jézus élete és tanítása, Péter és 
Pál apostolok térítői munkája, a bibliának külömböző nyelvekre 
Való fordítása, a biblia nevezetesebb magyar fordításai. Kézi 
könyv : Varga János Bibliaismerete.

Tanította: HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv heti 5 óra. A rágós és návutós határozók, az 

összetett-, összevont,-, rövidített- és többszörösen összetett monda
tok, mindezeknek begyakorlása elemezés által: az olvasókönyv 
olvasmányainak értelmes olvasása és elmondása. Betanulták a 
következő költeményeket: Hymnus, — Szózat. — Lengyel anya, 

A rab oroszlán, — A tudós macskája, — Hazámhoz, — Sala
mon. Hivonkint két írásbeli dolgozat. Ivód könyv: Szárnyéi, Is
kolai magyar nyelvtan, II. rész és Lerh-Riedl, Magyar olvasó
könyv, Jl. rész.

Tanította : PEL LA ÁGH LÁSZLÓ.
Latin, heti 7 óra. Az I. osztályban tanult nyelvtan tüzetes 

átismétlése után a körülírt igeragozás, a tőváltoztató és hiányos 
igék, betanulták és fordítások által begyakorolták az összes igék 
perfectumát és supinumát. Az accusativus cum infínitivo-, ablati- 
vus absolutus és az igeneves szerkezetek. Az olvasókönyvből 5 
latin 10 magyar gyakorlat fordítása. Heteukint egy iskolai dol
gozat. Kézi könyv: Pirchala, latin nyelvtana és latin gyakorló 
és olvasókönyve.

Tanította: BELLA ÁGH LÁSZLÓ
Földrajz, heti 4 óra. Ázsia. Afrika, Amerika és Ausztrá

lia földrajza. Az egyes vidékek kiválóbb termékei. A felfedzések 
és gyarmatosítások rövid története. Térképrajzolás. Kézi könyv: 
Visontay — Borhás Egyetemes fóldirat. II.

Tanitota : BOLL A LAJOS
Mennyiségtan, heti 4 óra. Az I. osztály tananyagának teljes 

átismétlése, számolási rövidítések és rövidített számtani művele
tek korlátolt pontossággal, egyszerű arány és aránylat, egyszerű 
hárnussíabáiy, vonalmódszer, olasz gyakorlat, százalék-számolás 
és alkalma sása. Kézi könyv : Lutter Közönséges számtana.

Tanította; STROMPF LÁSZLÓ.

II. Osztály.



Rajzoló geometria, heti 3 óra. A szögletes és a gömbölyű 
testek alkotórészei, ábrázolása az axonometria alapján, felszíne 
és térfogata; a tárgyalt testek elkészítése kemény papírból. Szer
kesztések és sikdiszítmányi rajzok. Kézi könyv: Fodor- Wagner : 
Rajzoló stereometria.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Szépírás, heti I óit. A német kis és nagy hetük megtanu

lása után Összefüggő mondatok leírása.
Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Ének mint az I. osztályban.
Szabadkézirajz mint az I. osztályban.

I!!. osztály.

O sztályfőnök : Dévény József.
Vallástan, heti '2 óra. A keresztyénség története a hitjaví

tásig, Luther élete, Zvingli Ulrich és Kálvin János. A reformáczió 
Európa orsz-gaiban, a Ú tjav ítás Magyarországban. Kézi könyv : 
Bereczky Sándor. A keresztyén egyház rövid története. 

Tani'otta: ‘ '  HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 3 óra Rendszeges magyar nyelvtan: hang

tan szótan és mondattan. Olvasmányok: A magyar nép rokonai.
— Világos vára. — A körtefa. — A fejedelem buzogánya, — 
Zboró — Keresztény és török. — A város égése. — Peregrinus.
— A befagyott Balaton — Beczkó vára. — Szibinyáni Jank. 
Szüreten. — Both bajnok özvegye. — Egy gondolat bánt engemet.

Pató Pál úr. — A szegény asszony könyve. Pipás kántor.
— Hymnus. — Füstbe ment terv. — A hamis tanú. — Családi 
kör. — Szózat. — Az öt utóbbit bois tanulták. Kéthetenként egy 
Írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Sunnyei: Rendszeres magyar nyelv
tan, Lehr Riedl: Magyar olvasó könyv. Ili k.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részei a 

megfelelő fordítási gyakorlatokkal magyarról latinra. Az olvasó
könyvből latinról magyarra fordították a következő részeket: De 
Romuio. De Xuma Pompilio De Servio Tullio. De Tnrquinio Su- 
perbo. De n.utatione reipuidieae. De hello Yeieuti. Canis per tlu- 
vitun carnem portans. Cervm; ad fontéin. Lupi s et agnus. Ranae
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regem petierunt. A két utóbbit be is tanulták. Hetenkint egy írás
beli dolgozat.

Német nyelv, heti 4 óra. Nyelvtan: hangtan, alaktan. Ol
vasmányok : (részben könyv nélkül) Der gehörnte Siegfried, — Des 
Knaben Berglied, — Der Schütz, — Das Kätzchen, — Das Rie
senspielzeug. — Der alte Löwe, — Der Aufschub. Dolgozatok a 
tanítási anyag köréből. Kézi könyv Felsmann «József Német nyelv
tana és Olvasókönyve I. r.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.

Történelem, heti 4 óra A magyar nemzet történelme az 
1867. kiegyezésig, különös tekintettel az egyes korszakok művelt
ségi állapotaira A ni agyar állam jelen viszonyainak rövid átte
kintése. Kézi könyv : Baróti— Csánky Magyarország története.

Tanította: BOLL A LAJOS.

Fizikai földrajz, heti 2 óra, Bevezető előismeretek után a 
fizika főbb törvényei. — A föld mint vilúgtest — A főldgömb 
száraza, vize és légköre. Kézi könyv : Schmidt Fizikai földrajz.

Tanította : STROMPF LÁSZLÓ.

Mennyiségtan, heti 3 óra. A II. oszt. tananyagának teljes 
átismétlése után az összetett aránylat. — Összetett hármassza
bály. — Kamat és határidő számítás. — A váltókról. — A vál
tók leszámolása. — Egyszerű és összetett arányos osztás — Az 
elegyitési és lánczszabály. — A nevezetesebb mértékek és pénz
nemek. Kézi könyv : Lutter közönséges számtana.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolság és a szög. A há
romszög, a négyszög, a sokszög és a kör. Kézi könyv: Fodor— 
W agner: Constructiv planimetria.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.

Tanította : STROMPF LÁSZLÓ.

Tanította : DÉVÉNY JÓZSEF.

Testgyakorlat mint az 1 osztályban. 
Ének mint az I osztályban.
Szabadkézi- rajz mint az I. osztályban.



O sztá lyfőnök: S tn m p f László.

Vallástan, heti 2 óra. a keresztyén vallástanhittani és er- 
líölcstani rés ;e. A ti {parancsolat részletes fejtegetése. Kézi 
könyv : Bereczky Sándor Keresztyén hittan és erkölcstan-

Tanította:' ' HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 4 óra. A stilus grammatikai sajátságai. 

A stilus világossága, szabatossága és magyarosságr. A sti
lus fonetikai sajátságai. A stilus aesthetikai sajátságai. Az érze
lem és képzelem nyilatkoxási formái. Mindez Arany Toldija alap
ján. melyből egyes részleteket könvvnélkül is megtanultak- 
Olvasták még az olvasókönyv olvasmányait és llosvai Tholdiját. 
Havonkint kér írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Dengi János Magyar 
stilisztika és olvasmányok. Lehr Albert, Arany Toldija.

Tanította: BELLAa GH LÁSZLÓ.
Latin nyelv, heti (> óra. Az összetett mondat. A kötőszók, 

az igemódok és idők használata a megfelelő fordítási gyakorla
tokkal magyarral latinra. Az olvasókönyvből latinról magyarra 
fordították a következő darabokat: De hello Tarentino. De bello 
Punico secundo. De caede Archimedis. De bello Punico t értio. 
Bellum Oimhrieum et Teutonicum. Az idő hatalma. Róma alapí
tása. A két utóbbit, és a De bello Punico secundo-ból 3fi sort 
be is tanultak. Hetenként egy Írásbeli dolgozat. Kézi könyv : mint 
a 111. oszt.-ban.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegészítése. 

A modattan. Olvasmányok : (egynéhány könyvnélkül) (ime Nacht. 
Morgenlied, — Der Pos »illőn. — Der rechte Bathe . —- Die 
Bürgschaft. — Cyrus. König der Perser, — A gyermek szülei, 
■— Az oroszlán és a nyúl, —• A haldokló fóldmives és fiai. — Egy 
derék ember története. Dolgoza'ok a tanítás kőiéből. Kézi könyv 
Felsmann József Német nyelvtana és Olvasókönyve, II. r.

Tanította: ZUBKRECZ PÁL.
Történelem, heti 3 óra. A keleti népek, a görögök és a 

rómaiak története a császárságig. Kézi könyv : Varga Ottó, Világ
történet 1. rész. Helmár. Iskolai atlasz az ókori történelem taní
tásához.

Tanította: BELLAa GH LÁSZLÓ.

IV. osztály.



Természetrajz,- Heti .'i óra. A jelentékenyebb ásványok che- 
lniai és fiziki tulajdonságai. — A sók és savak. Megfelelő 
ásványokon a kristályrendszer ismertetése. A viz chemiai és 
mechanikai működése. — A Vulkanismus. — Egyszerű és össze
tett kőzetek. — Szerves vegyületek.— Geológiai korszakok. - 
A jellemzőbb kövületek bemutatása. Kézi könyv: Szterényi H 
Ásványtan.

Tanította: BOLLA LAJOS.
Mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és kivonás 

algebrai egész mennyiséggel. — A sokszorozás kiterjesztve a 
két és három tagnak négyzete és köbére. Osztás és ennek kap
csán a geometriai haladvány összegezási képlete. — Alapmű
veletek tört számokkal. — Elsőfokú egy ismeretlennel bíró egyen
letek és idevágó tárgyi föladatok. Kézi könyv: König Algebra
1. rész.

Tanította : STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. Ellipsis, hiperbola és para

bola. Sik-és téridomok projectiói egy és két síkon. — Modern 
házak tervei és különféle épitőstilusok ismertetése. — Szerkesz
tések. Kézi könyv: Fodor-Wagner Constructiv planimetría.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ
Testgyakorlat mint az T. osztályban.
Ének mint az I. osztályban.
Szabadkézi-rajz mint az I. osztályban.
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Tanszerek gyarapodása.
at Tanári köni/vtdr.

Az idén a következő müvekkel gyarapodott :
1. Vétel útján: Szabó és Hellebrant, régi magyar könyv

tár. III. k. —- Szilágyi: A magyar nemzet története. V. és IX. 
k. — IT. a. Erdélyi országgyűlési emlékek. XX. k. — Gregorovius ; 
Hadrián császár. 1. k. — Ruskin: Velencze kövei. II. k. — 
Croiaét: A görög éposz története. I. k. — Bárczai : A Heral
dika kézikönyve. 1. k. — Bedöházy: A két Bolyai. 1. k. — 
Geréb: Herodotos történeti könyvei. 3. k. fgör. magy.j — Vám- 
béry : A magyarság keletkezése és gyarapodása. 1. k. — Bo- 
rovszky: A honfoglalás története. 1. k. — Tankó: A forradal
mak kora és az újabb állami alakulások. 1. k. — Acsády; Ma
gyarország Budavár visszafoglalása korában. 1. k .— Lázár: Az 
ozmán uralom története Európában. 2 k. — Flegler: Szabii László 
és munkái. I k. — Freeman : A történelem tanulmányozásának 
módszerei. 1 k. — Virág: Magyar századai. 5 k. — Mommsen; 
A rómaiak törénete. 8 k. — Sebestyén : Az árpádok története 
1 k. Ribáry-Molnár-Marczali: Világtörténelem. 8. k. — Kerék- 
gyártó ; Tiz év Magyarország legújabb történetéből. 2 k. --- La- 
veleye: A tulajdon és kezdetleges alakjai. 1 k. — Herman: Úti 
rajzok és természeti képek. 1 k. Hoitsy : A nagy természet és 
a kicsiny ember. 1. — U. a. A mi az embert környékezi. 1 k. 
— K eller: A tenger élete. 1 k. — Schmidt; A gyakorlati fo_ 
fografozás kézikönyve. 1 k. — Szinnyei : Az ezer tó országa. 1 
k. — Melich: A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. 1 k- — 
Legouve : Az olvasás művészete. 1 k. — Szentjóbi Szabó Köl-

IV.



iiSi munkái: 1 k. — Verseghi Költeményei : 1 k. •— Virág Poé
tái munkái. 1 k. Kerényi Összes költeményei. 1 k. — Amadé 
Versen 1 k. — Eiszti Munkái. 1 k. — Schiller Költeményei. 1. 
k. — U. a. Wallenstein halála. 1 k. U. a. Stuart Mária. 1 k — 
U. a. Az orleansi szűz. 1 k. — Radnai: Aesthetikai törekvések 
Magyarországon. 1 k. — Halasi : Petőfi reliquiák. 1 k. — Baráti : 
Petőfi njabb reliquiái. 1 k. — Barna,- Vergilius Aeneise. 1 k, — 
Andrees Allgemeiner’Handatlas. 1 k. •— Heissig-Szabóky : Vezér
fonal mértani tárgyaknak távlati rajzolásához. 1 k. — Ziérer : 
30 tábla a mértani szabadkézi rajzhoz. 1 k. — Lenül : rövid út
mutatás a természetrajzi gyűjtemények konzerválásához és gon
dozásához. 1 k. — Magyar tájszótár : 4 f. — Magyar írók élete 
és munkái.: 4 f. — Magyar nyelvőr. 2 k. -  Irodalomtörténeti 
közlemények. 1 k. •— Egyetemes philologiai közlöny. 1 k. — 
Természettudományi közlöny a pótfüzetekkel. 1 k. — Magyar 
paedagogia. 1 k. — Protestáns egyházi és iskolai lap. 1 k. — 
Evang. egyház és iskola. 1 k. — Az akadémia évi átalány fe
jében adott munkái.: 3 k. és 25 f.

2) Ajándék utján : Akadémiai értesítő 1 k. — Egészség. 1 
k. — Herkules. 1 k. — Hivatalos közlöny. 1 k. —- Szén d re i: 
Magyar hadtörténelmi emlékek. 1 k. — Magyarország kis és kö
zép czimerének leírása. 1 k, — Arehaeologíai közlemények. XX-
k. — Polgár : Ókori hitéleti és művészeti régiségek. 1 k. — 
Nyiri: A busevés ellen. 1 k. — Koren: Luther és Melanehton. 
1 k. — Hornján : A szepsi-szent-gyürgyi ev. ref. Székely Mikó- 
kollégium története. 1 k. — Pető Márton ú rtó l,- Has Kaiserthum 
‘Oesterreich. 2 k. — Uber Land und Meer. 4 k. Has Buch für 
Alle. 3 k. — Illustrirte Zeitung, 4 k. — Illustrirte Chronik 
‘der Zeit, 1 k. Allgemeine Familien Zeitung. 1 k. — Meyer’s 
Universum. 1 l k,

E szenint a tanári könyvtár az idén 75 művel gyarapodott 
120 kötetben és 33 füzetben, ide nem számítva az iskolai érte
sítőket. így a jelenlegi állomány: 1151 mű 1938 kötetben és
l. 88 füzetben.

I) Ifjúsági k ö n y v tá r.

Az ifjúsági könyvtár a lefolyt iskolai évben a következő mű
vekkel gyarapodott:
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Vétel utján: 1. A fekete sereg. Jókai. 2 frt. 2 Egy ura- 
gyar nabob. Jókai. 5 frt. — 3. A szép Mikiiül. Jókai. 1. frt. 50_
- 4. Az apró gentry és a nép. Mikszáth. 2 fit. 5. Egy néger- 
szabadsághős. Jósika. 3 fr t.— ti. A csere gyerek. Jókai. 12 kr.

7. Urak és parasztok. Mikszáth. 2 frt. 8. A legnagyobb 
magyar. Somogyi. 12 kr. — {>. Szibériai képek. Földes. 1.2 kr.
10. Falun. Benedek, (színmű). 12 kr. - 11. Marezi és Miska. 
Busch. 1 frt. 80 kr. — 12. Egy rút kis leány története. Büttner. 
1 frt. 20 kr. —- 13. Bőrharisnya tört. Cooper. 2 frt. 14. Vad
fogé.. Cooper. 1 frt. — 15. Az utolsó mohikán. Cooper. 1 frt. 6 0  
kr. — 16. Fáraók országában. Erődi. 2 frt. — 17. Egy magyar 
diák élete Mátyás király korában. Douászi. 2 frt. IS. A két 
Treuk. Jókai. 2 frt. — 19. Diák figurák, Gttá1. 2. frt. 20. Egy 
valódi hős. Génin. U50. — 21. A fekete király. Földes 1 frt.
22. A helgolandi fiú. Hoffmann. 50 ki', — 23. Az inka kincse. Hoff
mann. 50 kr. — 24. Loango. Hoffmann. 50 kr. — 25. A: bún rab
ja. Hoffmann, 50 kr. — 26. Bünhödés. Hoffmann. 50 kr. — 27. 
Beethoven Lajos. Hoffmann. 50 kr. — 28. — Eletharcrok. Hoff
mann. 50 kr. — 20. Pásztor es bujdosó. Hoffmann. 50 kr. - 20. 
A jó fiú. Hoffmann. 50 kr. — 31. A nemes és a pór. Hoffmann 
50 ki-. — 32.. Rossz lelkiismeret. Hoffmann. 50 ki'. 33. Elve- 
veszott fiú. Hoffmann. 50 kr. A magyar ifjúság könyv-sháza :. 
34. Jánosi Pál a drótostól.. 50 kr. 35. Sasszárnyakon. 50 kr.
— 36. RozgOnyi Cecillia. 50 kr. — 37- Az. ellenséges koponyák. 
50 kr.. — 38. A skalp vadászok. Meine-ReidL L 80 kr. 39 A. 
Finn elbeszélések. Raivarinta. 50 k.r. — 40. Az inkák .törzse: Sei-- 
pió. 1. 80 kr. — 41. Robin-lmd tört. Thompson. 50 ki". — 42. A 
széptan előcsarnoka. Zsilinszki. 1. 50 kr. — 43. Stuart Mária. 
Schiller . 50 kr. 44. Az orleansi szűz. Schiller. 50 kr. — 45.. 
Elektra. Sophokles. 20 kr. 46. Lüíomfi. Szigligeti. 20 kr.
47. Es mégis mozog a föld. Jókai. 3. 60 kr. — 18. Emlékbeszéd 
Arany János fölött. Gyulay. 20 kr. — 49. Laokoon. v. a, festé
szet, költészet határairól. Lessing. 40 kr. — 50. A monstabreyi 
kastély. Sandean. 10 kr. 51. Egy vadász iratai. Csopei. 70 kr..

52. Ehina és Japán. Lázár. 40 kr. 53. Néró és az első keresz
tény üldözés. 54. Dzseagiszkán s atatáruralom megalapitása.. 
Lázár. 40 kr.. — 55. Az ozmán bírod doni fénykora s hanyatlása.. 
Lázár. 40 kr. — 56. A svajezi szabad köztársaság megalapítása.. 
Vértesi. 40 ki'. — 57. Urániái Vilmos, v. Istenért és a hazáásL.
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Aldor. 40 kr. — 58. A korona és a vérpad, v. Stuart Mária tör
ténete. Áldor, 40 kr. — 59. Gusztáv Adolf, egy hős a trónon. 
Lázár. 40 kr. — 60. XIV Lajos, v. Franeziaország aranykora. 
Áldor. 40 kr. — 61. II. Katalin cárnő élete. Lázár. 40 kr. — 
62. Az északamerikai államok megalapítása. Ballagi 40 kr. —

Rupp Kornél, Tanulók Lapja.
Összesen: 58 frt. 76 kr. értékben.

c) É rem gyű jtem ény .

11 drb. külömböző századbeli pénzéremmel gyarapodott aján
dékozás utján.

d) T erm észe tra jz -fö ld rajz i sze rtá r.

Az egyes fanemek szemléltető megismertetésére gyűjteményt 
állítottunk egybe, melyben 25 cm. hosszú hasábokon a fa kérgét, 
évgyűrűit, fényezett és természetes sziliét láthatja a tanuló.

Eddig a következő 17 fanemet szereztük meg: 1. magas kőris,
2. mezgés éger, 3. veres berkenye, 4. fekete nyárfa, 5. szárnyas 
jnhar, 6. hegyi szil, 7. mirigyes bálványfa, 8. kecskefűz, 9. ko- 
csántalan tölgy, 10. erdei fenyő, 11. kocsányos tölgy, 12. Nagy- 
levelű hars, 13. erdei bükk, 14. fehér ákácz, 15. közönséges gyer
tyánfa, 16. csertölgy, 17. diófa.

Ébers Oszkár ur ajándéka: 1. mocsári szalonka, 2. jégmadár,
3. fekete czinke. 4. kuvik, 5. házi veréb. 6. zöldike, 7. herme
lin menyét, 8. szajkó, 9. Denevér és lepkék, 10. erdei szalonka, 
11. vörös mókus, 12, ürge, 13. királyka ökörszem.

Vétel: 14. házi menyét, 15. vizi tyúk, 16. csóka, 17. tarka 
vércse, 18. mezei nyúl, 19. veres gém, 20. őzbak, 21. vetési var
jú, 22. töke kacsa, 23. fátyol bagoly, 24. lepkegyűjtemény.

Mindezen állatokat Ébers Oszkár úr műértelemmel és a ter
mészet hű utánzásával tömte ki.

e) R ajzszertá r.
Schwartz Hugó II. oszt. tan. 1 drb. és Forschner Ede III. 

oszt. tan. 3 drb. rajzmintát ajándékozott.
V étel: 2 hosszú vonalzó, 1 háromszögű vonalzó, 2 körző, 1 

szögmérő.
Az adakozók fogadják hálás köszönetiinket.



V.

Petőfikor.
A Petőfi-körnek az a ezélja, hogy a tanulók a ren

des diákon kívül is gyakorolhassák m agukat a m agyar 
stílusban, a mit az által ér el a kör, hogy tagjai 
suját maguk választotta tárgyú kisebb leírásokat, elbeszé
léseket, meséket dolgoznak ki. Másrészt a tanult tárgyak  
egyes részeiről élőszóval számolnak be, hogy igy alkalm uk 
nyíljék m agukat a folyékony szabad előadásban gyako- 
rolniok. Ezenkívül könnyebb, fölfogásukhoz mért költe
m ényeket szavalnak. A kör tagjai a  1II-ik és IV-ik ősz 
tály tanulói, kiknek rendelkezésére ifjúsági könyvtár áll. 
( A könyvtár ez idei gyarapodását 1. a 26-ik oldalon. ) A 
kör ez évi működéséről június hó 22-ikén számolt be 
évzáró ünnepélyén, m elynek m űsora következő volt :

1. Ima a hazáért (Bánk-báu-ból). E rkel Ferenc/.
2. Hazámhoz. Szász Károly. Szav. Szeberényi L. I\ . o. t.
3. A kedves vendégek. Petőfi Sándor. Szav. Kövér P. 

IV. o. t.
4. A gyerm ek és szivárvány. A rany János. Szav. K auf

mann [. IV. o. t.
5. Nemzeti dal. Hubay Jenő.
6. Pályanyertes dolgozat felolvasása.
7. Tetemre hívás. Arany János. Szav. Kullmann Sv 

IV. o t.
8. Népdalok.
fi. Az áldás. Francois Coppée. Szav. Stefanovich E. 

IV. u. t.
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10 A jó tanító. Petőfi Sándor. Szav. Reiner D. IV. o. t.
11. Szózat.

A Petőfi-kör jutalom-dijait (zártlielyen megtartott ver
senydolgozat alapján) nyerték : K ullm ann Sándor IV. o. t. 
és Stefanovies Elem ér IV. o. t  1 -  1 10 kor. aranyat. A 
dolgozatokat szerzőik a kör érdem könyvéhe Írták. Dol
gozatukért, dicséretet kaptak : Kövér Péter IV. o. t K auf
mann József IV. o. t.

Kövér Péter IV. o. t. mint a kör szorgalmas tagja, 
és buzgó jegyzője 1 db. 10 kor. a ran y a t (Kullmann 
M átyás úr ajándéka).

Szavalatért ‘jutalom -könyveket k a p ta k : K ullm ann 
Sándor IV. o. t. K aufm ann József IV.. ©. t.. Stefanovich; 
Elem ér IV. o. t. Kövér Péter. IV. o. t. Reiner Dezső IV. ot t

v



VI.

Ösztöndíjak és jutalmak.
1. A Csernyánszky-féle 20— 20 írfos ösztöndíjra a 

tanári kar a következőket ajánlotta : K onyán  Ödön IV. 
•oszt., Szeberényi László IV. oszt. és Szilárd Miklós II. 
■oszt. tan.

2. A Petőfi-kör jutalom-dijait az V. szakaszban is
m ertetjük.

3. A Petőíi-féle ösztöndij-ak pból 10 irto t kapVeisz- 
kopf Vendel III. oszt. tanuló.

4. A Petőfi-Podmaniczky alapból Súlyán  Márton 1. oszt. 
és Stiglinez András II. oszt. tanulók 12-12 írt. ösztöndíjban 
részesülnek.

5. A Masznyik-félc 10 frtos ösztöndíjat Nyácsik Ernő 
II. oszt. tanuló nyerte.

ti A Földváry-íéle 5 frtos ösztöndijat megtoldva egy 
névtelen 5 frtny i ajándékával Weisz Lajos II. oszt. tan. 
kapta.

7. Az Aszód-vidéki tanítói kar 5 frtos ösztöndija ez 
évben a tőkéhez esatoltatott.

8. Mint szorgalmas és jó magaviseletű tanulók 1-1 
jutalom  könyvet kap tak  : Urbán Iván I. oszt., Bentsik 
Géza és Weisz Jenő II. oszt., Hoffer István III. oszt. H an
nover Rezső IV. oszt. tanulók.

9. Mint szorgalmas tornászok jutalom -könyvet kap
ta k : K ullm ann Sándor, Stefanovich Elemér, Ilo lly  Jenő,



Fáy Uézn, és Ujj Tibor IV. oszt., Reiehenbach József III. 
lYiszkav László és Tliold Dezső II. oszt. tanulók.

1(). A szabadkézi rajzban tanúsított szorgalom ért és 
jó eredm ényért jutalom -könyveket k a p ta k : K ullm ann
Sándor IV. oszt. és Reichenbach József III. o. t. mint 
haladók ; Schwartz Hugó és Tliold Dezső II. o. t. m int 
kezdők.
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VIT.

Aiumneum.
Az 1897 — 98-ik évben aluinneuinunkban felekezeti kii- 

lömbség nélkül 19 tanuló kapott ebédet és vacsorát ; ezek 
közül egy évközben kimaradt, kettő pedig belépett; 2 vi
dékről bejárót ebéddel láttunk el. A növendékek napon
ként 2 tál ételből (húsleves és főzelék fölthussa 1) álló 
ebédet és 1 tál ételből (főzelék) áliő vacsorát kaptak. Az 
évi dij ebédért és vacsoráért 44 frt,; a havi dij csak 
ebédért 2 frt 00 kr.

Az alumneum szám ára adakozás ulján befolyt:
1 (Pénzben, supplicatióból: 912 frt 90 kr.
2.) Terményekben: B rünauer Albert úr 2 zsák burgo

nyát. Nagy István úr, Nagy Pál úr és Fucsko András úr 
1—  1 zsák burgonyát adományoztak Nagytiszteletíí Morav- 
csik Mihály ág. h. ev. lelkész úr névnapján megvendégelte 
az almimemn növendékeit.

Fogadják a nemes-lelki! adományozók hálás köszö
netül! két!

3
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A tanulók névsora.
A  vallás és születési hely feltüntetésével.

I. osztály.

1. Btikovszky Jenő ág. h. ev. Tápió-Süly.
2. Csáky Ferencz róni. kath. Kéthely.
3. Csorba Miklós ev. ref. Fenyö-Haraszt.
4. Diamant Ferencz izr. N.-Kartal.
5. Ébers Viktor róni kath. Puszta-Pó.
6. Fejér József róni. kath. Dunavecse.
7. Fucskó Béla ág. h. ev. Szendehely.
8. Glasner Miksa izr. Aszód.
6. Hajnal Endre róm. kath. Újpest.

10. Hasenfeld Rezső izr. P.-Teízlak. Vizsgálatot nem tett. 
3 1. Konez István róni. kath. Nógrád-Kálló.
12. Kossuth Sándor ág. h. ev. Tordason.
13. Kovács Béla izr. Salgő-Tarján.
14. Krecsárevics Miklós gör. k. Sz.-Endre.
15. Pintér Sándor róm. kath. Babath.
3 6 Podhradszky Jenő ág. h. ev. Tordason.
17. Polner László ág. h. ev. Mezöterem.
18. Poznánovics Miklós gör. k. Budapest
19. Schiffer Géza izr. Keszeg.

0. Schwarcz Sándor izr. N.-Kartal.
1. Spinher Lajos róm. kath. Pásztó.
2. Slresznyák István ág. h. ev. Fóth.



2.T. SuTysm Márton ág. tx. ev. Kér.
24. Sztrelko Lipót ág. h. ev. N.-Köcze:.
25. Urbán Iván ág. h. ev. Aszód.

Magántanulók.

1. Katona István róm. kath. Bagb.
2. Kövér Ilona róm. kath. P.-Mindszenfc
S. Zatkalik Károly ág. 1> ev. Bánk.

Összesen 28v
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1. Bankos Lajos ev. ref. Péczel.
2. Batta István rom. kath. Gödöllő.
3. Bentsik Géza ev. ref. Aszód.
4. Blau Sándor izr. Sz.-Lörincz-Káta.
5. D iam ant László izr. ismétlő, N-Kartal.
6. Eürdögli Tibor ismétlő, ev. ref. Kóka.
7. F iika Jakab  róni. kath. Károly-falva.
8. Hasenfeld Aladár izr. P.-Tetzlak.
9. Kaufmann Ödön rom. kath. Aszód.

10. Kohn Ármin izr. Túra.
11. Kohn Miksa izr. Ercsi.
12. K renko G yula ág. h. ev. Aszód.
13- Kurzreiter Frigyes róm. kath. Gödöllő.
14. Lanstják Béla ág. h. ev. Legénd.
15. Lanstják  Dezső ág. h. ev. Legénd.
16. Mellinger A rtúr izr. Isaszeg.
17. Nyácsik Ernő ág. h. ev. Kis-Semlak.
18. Pászkay László ismétlő, róm. kath. Túra.
19. Bab Győző róm kath . Héviz.
20. Schwartz H úgó izr. Tó-Almás.
21. Spinher János róni. kath  Bruck,
22. Sram ko Kálmán ág. li. ev. Budapest.
23. Stiglincz András ág. h. ev. Szada.
24- Szántó Húgó izr. P-Rácz-Sz.-Miklós.
25. Szántó Lajos izr. Ujszász.
26. Szántó Zoltán izr. Ujszász.
27. Szilárd Miklós ág. h. ev. Felső-Szeli.
28. Szlabey Ferencz ág. h. ev. Tápió-Szele.
29. Thold Dezső ismétlő ág. h. ev. Haraszti.
30. Weisz Ignácz izr. Aszód.
31. Weisz Jen ő  izr. Sz.-Jakab.
32. Weisz Lajos ág. li. ev. Aszód.

Magántanulók.
1. Bohus T ivadar róni. kath. Sátoralja-Ujliely
2. Szabó Károly ág. li. ev. Csővár.

II. osztály.

Összesén ; 34.



III. osztály.

1. Baráth József rom. kath. Kerepes.
2. Breuer András izr. Aszód.
3. Faska Lajos ág. li. ev. Domony,
4. Forscliner Ede izr. Aszód.
5. Friedm ann G ábor izr. Miskolcz.
(5. Hoflfer István izr. Versegh.
7. Kövér József ev. ref. P.-Mindszent.
8. Langfelder Pál izr. Aszód.
9. Matheidesz Kálmán róni. katli. Aszód.

10. Mácsik G yula ev. ref. Bagota.
11. Nyulassy G yula  róni. kath. Becs.
12. Poós Lajos róm. katli. Zsámbok.
13. Reichenbaeli József róm. kath. Torbágy.
14. Schneller Béla izr. Vanyarcz.
15. Schon thai Márkusz izr. Gödöllő.
13. Strasser Mihály izr. Mende.
17. Veiszkopf Vendel róm. kath. Bagh.
18. Weisz G yula ismétlő, izr. Budapest.

Magántanuló.

1. Schulhof Dezső izr. Kolozsvár.
Összesen : 19.



IV. Osztály.

1. Fáy Géza ev, ref. Péczel.
2 Grósz István ág. h. ev. Hátszeg.
3. Hannover Rezső, izr. Túra.
4. Holly Jenő róm. kath. Aszód.
5. Kallina Ernő ismétlő, róm. kath. Gödöllői 
(i. Kaufm ann József róm. kath. Aszód.
7. Konyán Ödön ág. h. ev. Domorty.
8 Kövér Péter ev. ref. P-Mindszent.
9. Kullmann Sándor ismétlő, ág. h. ev. Budapest.

10. Lakner Gyula róm. kath. Túra.
11. Márkusz Jenő izr. Aszód.
12. Porubszky József róm. kath. Domony.
13. Reiner Dezső izr. Tót-Györk.
14. Samu Pál róm. kath. Pér.
15. Schwarcz Aladár izr. N-Karlal.
16. Stefanovich Elemér ág. h. ev. Gyón.
17. Szeberényi László ág. h. ev. Békés-Csaba.
18. Ujj János ev. ref. Rimaszombat.

Tanintézetet változtatott.

•1. Dukesz Géza izr. Nyitra.

Magántanuló.

1. Veres Iván ág. h. ev. Szirák.

Összesen r 20.



IX.

Stat ixsA  ikiii kimutatás

Az 1897—98. tanév végén.

a) osztályonként.

O s  z t á l  y I. II. III. IV. ' Ö ssze
sen  1

Kgész év folyamán felvétetett 28 34 1 19 ! 20 I 101
Vizsgálatot tett . . . . 25 32 19 18 94
Megvizsgált ismétlő volt. . . — 4 | 1 1 2 7

b) vallás szer ént ,  •

■ Ág hitv. evang........................ 10 11 1 fi 28
Kvang. ref................................... 1 3 2 3 9
Róni. kath. .............................. 9 8 ti (1 29
(íöi . kel..................................... 2 — — — 2
Iz ra e lita .................................. 6 12 10 5 tJO

b) anyanyelv szerént

Magyar....................................... 25 33 19 19 96
Tót 1 - — — — 1
Német....................................... 1 — 1 2

2 — — — 2

d) nyelvismeret szerént

csupán magyarul . . . 22 1 24 11 17 74
magyarul és németül. . 1 7 5 2 15

r/2
0)

r o
magyarul és tótul . . . 5 | 3 3 1 1 12

Összesen 28 34 19 20 | 101



40

e) életkor szerént

Á tanulók életkora az iskolai év végén

Osztály 10 11 12 13 14 i5  ; i6  , i7  °:r,r'

1 8 9 9 2 — —  j —  . —  ,2 8
II — 7 14 1 7 6 —  —  —  34

III — — 7 9 1 2 ; — --- -- 19
IV — — 3 12 3 2 — 20

I—IV 8 16 30 21 19 5 | 2 j —  jlOl

f) előmenetel szelént i:)

A rendes tantárgyakat véve

é s  p e d i g I 1L III. IV.
Ö s s z e s e n

0 s z t á 1 y I) a n
Minden tantárgyból jeles. . . — 5 1 — 6
Minden tantárgyból jó . . . 4 4 1 7 16
Minden tantárgyból elégséges. 14 17 10 8 49
Egy tantárgyból elégtelen , . 2 2 3 1 8
Két tantárgyból elégtelen . . 4 — 2 — 6
Több tantárgyól elégtelen . . 1 4 1 2 8

Összesen | 25 32 18 18 93

*) E rovatban a magántanulói' nem szerepelnek.



Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.
1) A jövő iskolai év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 

29-31-én tartjuk a javító, magán- és felvételi vizsgálatokat. Szep
tember négy első napján tart a tanulók beiratása, 5-én kezdődnek a 
rendes előadások.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly tanulók vétetnek 
föl, a kik kilenczedik életévőket betöltötték és az elemi iskola 
IV. osztályának sikeres elvégzését hiteles bizonyítvánnyal tud
ják igazolni. Kellő bizonyítvány hiányában fölvételi vizsgálatot 
tartoznak tenni, a melyért dijat, nem fizetnek.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való felvételre lega
lább elégséges bizonyítvány kell; ha a bizonyítvány gymnasiu- 
mi tantervűnk követelményeinek nem íelel meg: a tanuló fölvé
teli vizsgálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a külön
bözeti tárgyakért já r  dij.

4. F ölvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek 
megbízottjai kíséretében tartozik az igazgatóságnál je
len tk ezn i: ez • lkai immal a következő iratukat hozza magával : 
az első osztályba beiratkozó, vagy más iskolából jövő tanulók 
születési bizonyítványt, községi vagy körorvosi ujraoltási bizo
nyítványt és a megfelelő iskolai bizonyítványokat, — a többiek 
csak az előző évi bizonyítványukat.

5. Az uj tanulók jelentkezésük alkalmával 1 frt. beiratási 
dijat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizonyítványt 
könyvtár-, értesítő- és orvos-díj czimén 3 frtot. és félévi elöleges 
részletekben a tandijat. E  dijakat az igazgatóságánál kell lefi
zetni. Helybeli protestáns tanulók tandija egész évre: 20 frt., 
vidéki protestánsok 24 forintot fizetnek, más vallásfelekezetüek 
pedig 30 frtot.

6. Az alemneumí dij egész évre 44 frt., mely összeget szintén 
félévi részletekben előre kell az alumneumi ephorusnál lefizetni.

7. Az olyan tanulót, ki az iskolai év végén alapos okból 
vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótvizsgálatra bocsájtja.

Azon tanuló, ki kettőnél több tantárgyból bukott, az osz
tá ly t ismételni tartozik ; a ki két tárgyból kapott elégtelen je-
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gyet,, az a felekezeti hatóság (a bányai ág. h. ev. egyházkerü
let püspöke) engedelmével javíthat,*) a ki egy tárgyból bukott 
az minden előlege? engedély nélkül javíthat. A javító vizsgála
tok ideje augusztus 29 — 31.

9. A javító vizsgálat dija tárgyanként 2 frt., más intézet
ből jött tanulók részéről 5 frt.

10. A magántanulók beiratkozásra szintén szeptember első nap
jain jelentkezzenek. A vizsgálat idejét a tanári kar határozza 
meg és asz igazgató kellő időben a. szülőknek tudomására adja. 
A kitűzött időben a magyar, német, latin nyelvből és a szám
tanból írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok alapján 
szóbeli vizsgálatra bocsájtatnak. A magánvizsgálat dija 40 frt., 
ezenkívül 'tandíjat és mellékdíjat is tartoznak megfizetni a nyil
vános tanulókra kötelező időben.

11. Gymnasiumunk föntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először az 
igazgatóhoz, ki szívesen szolgál minden tekintetben fölvilágosi- 
tással.

Az igazgatóság.

*) A püspök úrhoz intézett folyamodásokat leg k éső b b  J u l iu s  10-ig 
kell az igazgatósághoz benyújtani.










