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Adatok intézetünk 1901 1902. évi
történetéhez.

Báró Podmaniczky Gyula, kit a pestmegyei ág. hitv. 
ev. esperesség nagy lelkesedéssel választott meg felügye
lőjének, 1901. évi julius hó 14-én lemondott az aszódi 
egyház és annak iskolái élén viselt felügyelői állásáról.

Báró Podmaniczky Gyula kilencz évig volt felügye
lőnk. E hosszú idő alatt mindég a legnagyobb érdeklő
déssel és buzgalommal intézte iskolánk ügyeit. Legfőbb 
törekvése volt, hogy intézetünket az 1883 : XXX. törv.- 
czikkben megjelölt színvonalra emelje; amennyiben pedig 
szökés anyagi viszonyaink miatt önerőnkből ezt meg nem 
tehettük: államsegítséget igyekezett számunkra kieszkö
zölni. Ezen fáradozását 1897-ben siker koronázta, mert 
azóta évenként rendkívüli államsegítséget élvez iskolánk. 
Lelkesen fáradozott abban a fontos ügyünkben is, hogy 
iskolánkat az 1894 : XXVII. t.-czikk alapján a felekezeti 
tanárok számára szervezett nyugdíjintézetbe fölvegyék, s 
midőn a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister 
arról értesített, hogy iskolánkat, a fönnállását biztosító 
alapok hiánya miatt a nyugdíjintézetbe föl nem veheti: 
újabb lelkes agitácziót indított meg abban az irányban, 
hogy iskolánk számára állandó, szerződésileg biztosított 
államsegítséget eszközöljön ki.

A felügyelői állásról való lemondása alkalmával öröm
mel és hálával vettük azon nemes elhatározását, hogy a 
gymnasiumi bizottságnak továbbra is tagja marad.
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A megüresedett felügyelői állásra az ezen czélra 1901. 
évi augusztus hó 11-én összejött rendkívüli, a leányegy
házakkal együtt tartott közös közgyűlés egy szívvel és 
lélekkel báró Podmaniczky Gézát választotta meg s egy
szersmind egy nagy küldöttséget választott azon megbízás
sal, hogy a választásról szóló jegyzőkönyvet az újonnan 
megválasztott felügyelőnek ünnepélyesen adja át.

A beiktatás 1901. évi augusztus hó 18-án történt a 
hívek nagy és díszes gyülekezete előtt. Moravcsik Mihály 
lelkész mély megilletődés hangján előadott beszéddel üd
vözölte egyházunk és iskoláink választott felügyelőjét. 
„Már másodszor állok — így szólt —- e szent helyen, 
hogy Nagyméltóságodat ugyanegy alkalomból üdvözöljem. 
Akkor, midőn ily minőségben először üdvözöltem, ezelőtt 
30 évvel, pályám kezdetén álltam s reménynyel, bizalom
mal tekintettem fel Nagyméltóságodra, mint kifejtendő tö
rekvéseim, munkásságom leendő támaszára. E remény sok
szorosan megvalósult, e bizalom ezek folytán ezerszeresen 
megnövekedett . . .

Anyagi áldozatai, szellemi munkássága, melyet egy
házunk és gymnasiumunk javára tett, soha el nem múló, 
fénylő példaként fognak élni mind magunk, mind utódaink 
előtt. Egyházi és kulturális intézményeink Nagyméltóságod 
felügyelősége alatt indultak virágzásnak. E virágzás tovább
fejlesztését, e virágzás állandósítását várjuk megismert 
magas szellemétől, kipróbált erős, munkás kezeitől!“

» ....... Örömmel lépek új hivatalomba, — mondta az
üdvözlő beszédre adott válaszában báró Podmaniczky Géza 
felügyelő. — Érzem, hogy kötelességem volt azt elfogadni. 
Lábaim alatt őseim csontjai porladoznak, kik vagyont és 
életet áldoztak a hitért és eszmék szabadságáért. E falak 
között hallom az ő elsuhanó szellemeiknek kötelességre 
hívó szigorú szózatát, hogy amit ők oly sok harcz viharai 
között, annyi háború viszontagságai között oly nagy áldó-
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zatok árán vívtak ki, mi a bekében ne engedjük elenyészni, 
hanem állandósítsuk, fejleszszük, virágzásba hozzuk....... «

Ily lélekemelőén folyt le a beiktatás ünnepélye.
Egyházunk és iskoláink alapítása, föntartása és fej

lesztése a báró Podmaniczky-család érdeme. Megnyugvás 
és bizalom tölt el mindnyájunkat mindaddig, míg egyházunk 
és iskoláink élén e buzgó protestáns főúri család tagjai 
állanak.

A gymnasiumi bizottságba a régebben eltávozott dr. 
Beér Endre helyébe az egyházi közgyűlés 1901. évi julius 
hó 14-én Sárkány Lászlót választotta meg.

** *

Az alakuló gyűlést a tanári testület augusztus 28-án 
tartotta meg. A tantárgyfelosztásban és az osztályfők ki
jelölésében az volt az irányadó, hogy lehetőleg mindenki 
tovább haladjon a maga tantárgyával és a maga osztá
lyával. A tanításra és a fegyelmezésre vonatkozólag igye
keztünk lehetőleg egyöntetű eljárást megállapítani.

Augusztus 30—31-én tartottuk a javítóvizsgálatokat, 
melyeken a következők javítottak :

Az 1. osztályban Fischer Gáspár és Schwarz Gyula, 
mindkettő a geometriából.

A III. osztályban Weisz Rezső a latinból, Rédei Fe- 
rencz a mennyiségtanból.

A IV. osztályban Diamant Ferencz a latinból.
A bányai ág. hitv. ev. püspök engedélyével javítottak:
Az I. osztályban Heimann Ernő a latinból és meny- 

nyiségtanból, Kovács Endre a latinból és természetrajzból.
A IV. osztályban Csorba Miklós a latinból és németből.
Fölvételi vizsgálatot tett a latin nyelvből: Fischmann 

Sándor a II. osztály anyagából és Galambos Ferencz az
I., II. osztály anyagából.

A tanulók beírása szeptember 2-ikától 6-ikáig tartott.
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Fölvettünk összesen az egész év folyamán 98 nyilvános 
és 9 magántanulót, — tehát 12-vel többet, mint az előző 
iskolai évben.

A fölvett rendes tanulók között 16 helybeli és 86 
vidéki volt. A vidéki tanulók közül naponként vasúton 
bejárt Aszódra: Hatvanból 4, Túráról 1, Galgamácsáról 
5, Tóthgyörkről 1. Részint kocsin, részint gyalog bejárt 
Aszódra: Hévizgyörkről 4, Baghról 2, Nagykartalról 5, 
Ikladról 3, Domonyból 7. Ezek az igazgató felügyelete 
alatt az előadási órák után is az iskola helyiségeiben tar
tózkodtak. Gödöllő felől reggel a kellő időben nem jön 
vonat, pedig megfelelő vonatösszeköttetés mellett Gödöllő 
és vidéke a gymnasium alsó osztályaiba járó gyermekei 
számára nagyon kéznél találná intézetünket.

A többi vidéki tanulót szüleik itt, Aszódon egyes csa
ládoknál helyezték el. Ezeknek magaviseletét az iskolán 
kívül is állandóan figyelemmel kisértük, időközönként szál
lásaikon is meglátogattuk.

Az iskolai évet szeptember 7-én nyitottuk meg. Ezen 
ünnepélyen, mint minden évben, úgy most is megjelent 
nt. Moravcsik Mihály lelkész, a gymnasiumi bizottság 
egyházi elnöke. Az igazgató megnyitó beszédében mun
kára, szorgalomra, kötelességeik hű, odaadó teljesítésére 
buzdította az ifjúságot. Közelről vett példákkal igazolta, 
hogy az élet ma minden állásban sok tudást és művelt
séget kiván mindenkitől. Elősorolta azon kötelességeket, 
melyeket az iskola szab eléjök.

A középiskolai új tantervet az idevonatkozó ministeri 
utasítás rendelkezése szerint folytatólag a IV. osztályban 
is életbe léptettük, vagyis a világtörténelem ókori része 
helyett a magyarok történetét (a mohácsi vésztől napja
inkig) tanítottuk és az ásványtan helyett a növénytant 
adtuk elő.

A tanítást az egész év folyamán semmi sem zavarta
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meg rendes menetében. Mulasztás nem történt, mert ha 
valamelyikünket egy-két napig tartó rosszullét meg is 
akadályozta a tanításban: a többiek mindég készségesen 
helyettesítették.

Tanulmányi előmenetel tekintetében a lefolyt iskolai 
év is megerősített bennünket a korábbi évek azon szomorú 
tapasztalatában, hogy különösen a vidéki népiskolákból 
feljövő tanulóink sem szellemi fejlettség, sem fegyelme
zettség tekintetében nem ütik meg azt a mértéket, amely 
őket a gymnasiumban való előhaladásra képesítené. Isme
reteik zavarosak, hézagosak; kötelességérzetet közöttük 
csak kevésben találunk. Ily viszonyok között fokozott 
mértékben igyekeztünk a családot és az iskolát egymáshoz 
közelebb hozni, hogy így egyöntetű és czéltudatos műkö
déssel a súlyos bajon lehetőleg segítsünk.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztályozó 
tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. Az ellen
őrző tanácskozás eredményét az illetékes szülőkkel közöl
tük : másrészt megfelelő buzdítás kíséretében az osztá
lyokban is kihirdettük.

A vallásos érzület ápolását mindnyájan elsőrendű kö
telességünknek tekintettük. Protestáns ifjainkat a vallás
tanban Chugyik Pál ág. h. ev. segédlelkész, gymnasiumi 
vallástanár oktatta. Testületileg résztvettünk a közel fekvő 
Domony községben tartott protestáns estén. Egyházi éne
keinket Bolla Lajos vezetése mellett rendes órákon két 
szólamban tanulták ifjaink. A reformáczió emlékünnepét 
a többi tanintézet protestáns növendékeivel együtt külön 
istentisztelettel ültük meg. Ifjúink a magyar istentisztele
teken testületileg mindenkor megjelentek. Szentháromság 
vasárnapján konfirmálkoztak: Boldis János II. oszt., Giesz 
Lajos III. oszt. és Szarvas Béla IV. osztályú tanulóink; 
ugyanakkor a többiek is résztvettek az úrvacsorában.

Kellő figyelemmel gondoskodtunk arról is, hogy más
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vallású tanulóink szintén megfeleljenek vallásukszabta kö
telességeiknek.

Tanulóink erkölcsi magaviseleté általában kielégítő volt. 
Súlyosabb jellegű vétség nem fordult elő. Kívánatos azon
ban, hogy az erkölcsi nevelés terén is jobban megértsék 
egymást a szülei ház és az iskola.

Tanulóink egészségi állapota az egész év folyamán 
kedvező volt. Dr. Gál Adolf iskolaorvosunk rendes idő
közönként meglátogatta iskolánkat, megvizsgálta egészség- 
ügyi szempontból intézetünk helyiségeit, megvizsgálta ta
nulóinkat és üdvös egészségügyi tanácsokkal látta el őket. 
Súlyosabb megbetegedés sem a tanulók között, sem a 
tanári karban nem fordult elő.

Részben a tornaórák alatt, de azon kívül is nagy 
kedvvel űzték ifjaink különösen a magyar labdajátékokat. 
Télen az enyhe időjárás miatt korcsolyázásra nem volt 
alkalom; nyáron a Galga vize kellemes fürdőül kínálko
zott, arra azonban nem elég mély, hogy benne úszni is 
lehetne.

1901. évi október hó 11-én dr. Fináczy Ernő minis- 
téri osztálytanácsos Aszódra jött, hogy a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Minister megbízásából gymnasiu- 
munk föntartó testületével tárgyaljon az állandó állam
segítség ügyében. A gymnasiumi bizottság október 12-én 
ülést tartott, melyen megállapította a normális költség- 
vetést és az állammal kötendő szerződés pontjait. Ezen 
életbevágó ügyünk emlékének megőrzésére ide iktatom a 
gymnasiumi bizottság erre vonatkozó jegyzőkönyvét:

«Jegyzőkönyv, — felvétetett Aszódon a gymnasiumi 
bizottság 1901. október 12-én délelőtt 9 órakor és foly
tatólag esti 7 órakor tartott ülésében.

Jelen vannak: báró Podmaniczky Géza világi elnök, 
dr. Fináczy Ernő ministeri megbízott, Moravcsik Mihály 
egyházi elnök, báró Podmaniczky Gyula, Bentsok János,
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Paraszkay János, Krenko József, Majoros Mihály, Bolla 
Lajos gymnasiumi igazgatótanár, Strompf László gymna- 
siumi tanár, bizottsági tagok.

Elnök üdvözli dr. Fináczy Ernő ministeri megbízottat 
és a tagokat. Előadja, hogy az ülést azért hívta össze, 
hogy megállapítsák azon módozatokat, amelyekkel inté
zetünknek állandó állami segélyezését kérni és igénybe 
venni óhajtjuk. Erre dr. Fináczy Ernő ministeri megbízott 
kéri a tagokat, hogy minden igyekezetükkel járuljanak 
hozzá az államsegélynek szerződésszerű biztosításához. 
0  a maga részéről a legjobb akarattal viseltetik a gym
nasium iránt és óhajtja, hogy a szerződés meghozza a 
gymnasiumnak azt az állandóságot, mely a normális mű
ködés és felvirágzás legbiztosabb záloga.

Különösen azt az elvet kell szem előtt tartani, hogy 
a rendelkezésre álló fedezethez mérten a négy osztályú 
állami gymnasiumok színvonalára emeltessék az intézet.

Ezután a bizottság a normális költségvetést és a szer
ződés pontozatait hosszas eszmecsere után megállapítja. 
Eszerént az évi költség 24.483 koronára fog rúgni, mely
nek fedezésére a gymnasiumnak csak 12.483 korona áll 
rendelkezésére, a hiányzó 12.000 koronát az állampénztár 
pótolná.

Erre elnök a szerződés leírásának tartamára felfüg
geszti az ülést.

Este 7 órakor a tagok újra megjelenvén, dr. Fináczy 
Ernő ministeri megbízott a már leírt szerződést felolvassa, 
és miután mind a két fél helybenhagyja, azt mindnyájan 
aláírják.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
K. m. f.

(Aláírások.) re
E helyen is hálás köszönetét mondunk dr. Fináczy 

Ernő ministeri osztálytanácsos úrnak, hogy szerény inté
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zetünk irányában olyan íélreismerhetlen jóakaratot tanú
sított.

Az aszódi ág. hitv. ev. anyaegyház 1901. évi október 
hó 27-én tartott rendkívüli közgyűlésében foglalkozott az 
államsegítség ügyével. Miután a szerződést pontról-pontra 
fölolvasták s annak tartalma ellen az egyháztagok részéről 
a legkisebb ellenvetés sem tétetett: «az egész közgyűlés 
osztatlan örömmel és lelkesedéssel hozzájárulását jelentette 
be s határozatiig kimondta, hogy az aszódi ág. hitv. ev. 
egyház szabályszerűen összehívott közgyűlése egész ter
jedelmében elfogadja a szerződést és a további teendők 
megejtése végett a közvetlen következő felsőbb egyházi 
fórum elé terjeszti.«

Reméljük, hogy lehetőleg gyorsan és intézetünk 
javára fogják elintézni ezt az ügyet az illetékes ható
ságok.

Francsics Norbert budapest-vidéki tankerületi kir. fő
igazgató, mint ministeri megbízott 1902. évi április hó 
17-én látogatta meg iskolánkat. Minden osztályban, külön
böző tárgyakból meghallgatta tanulóink feleleteit. Tanuló
ink gondolkozási és tájékozódási képességét szakavatott 
kérdésekkel igyekezett kipuhatolni. Megvizsgálta tanulóink 
iskolai és házi Írásbeli dolgozatait, rajzait Mindenre ki
terjedő figyelemmel vizsgálta meg intézetünk helyiségeit, 
fölszereléseit. Megelégedéssel vette tudomásul, hogy mú
zeumainkat szakszerűen s nagyobb beszerzésekkel fejlesz
tettük. Látogatása végén értekezletet tartott a tanári tes
tülettel, melyen részletes jelentést tétetett intézetünk min
den ügye felől. Több fontos tanügyi kérdésben bölcs útba
igazítást adott, különösen az állandó helyi tantervre és az 
összefoglaló ismétlésekre vonatkozólag. Fogadja hálás kö- 
szönetünket azon szives érdeklődéséért, melyet szerény 
intézetünk mindennemű ügyei iránt mindenkor tanúsít.

Moravcsik Mihály gymnasiumi bizottsági egyházi el-
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nők állandóan figyelemmel kisérte iskolánk életét, gyakran 
meglátogatta az egyes osztályokat.

Iskolai ünnepet ültünk:
J .  Erzsébet királynénk emlékére november 19-én a 

következő műsorral:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Erzsébet királyné, irta Pósa Lajos, szavalta Mi- 

csinay Dezső IV. oszt. tan.
4. Erzsébet királyné emlékezete, irta és felolvasta 

Strompf László tanár.
5. Himnusz, irta Kölcsey Ferencz, szavalta Mrázik 

Károly IV. oszt. tan.
6. Ének.

I I .  1848 márczius 15-ének emlékére:
1. Himnusz, énekli a dalkar.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. A hazáról, irta Petőfi Sándor, szavalta Rédei 

István IV. oszt. tan.
4. .Rákóczi kesergője, énekli a dalkar.
5. Márczius 15-én, irta Jakab Ödön, szavalta Mi- 

csinay Dezső IV. oszt. tan.
(5. Márczius 15., irta és felolvasta Dévény József 

tanár.
7. Honfidal, énekli a dalkar.
8. A ledőlt szobor, irta Petőfi Sándor, szavalta 

Lehoczky Béla IV. oszt. tan.
9. Nemzeti dal, irta Petőfi Sándor, szavalta Mrázik 

Károly IV. oszt. tan.
10. Szózat, énekli a dalkar.

I I I .  Ap rilis 11-ének emlékére:
1. Magyar király-himnusz Zimay Lászlótól, énekli 

a dalkar.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
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3. 1848 április 11-én, irta Koltai Virgil, szavalta 
Mrázik Károly IV. oszt. tan.

4. Honfidal, énekli a dalkar.
5. 1848 április 11., irta és felolvasta Szabó Lajos 

tanár.
6. A magyarok istene, irta Petőfi Sándor, szavalta 

Lehoczky Béla IV. oszt. tan.
7. Szózat, énekli a dalkar.

I V .  A koronázás emlékére junius 8-án:
1. Magyar király-himnusz Zimay Lászlótól, énekli 

a dalkar.
2. Fóti dal, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Le

hoczky Béla IV. oszt. tan.
3. Az 1867. évi koronázás, irta és felolvasta Zu- 

berecz Pál tanár.
4. Himnusz, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Mrázik 

Károly IV. oszt. tan.
5. Himnusz, énekli a dalkar.

A szokásos tavaszi mulatságot junius 4-én tartottuk 
meg a koronauradalom kisbaghi erdőjében, nagy és díszes 
közönség résztvételével.

A gymnasium épületében a következő nagyobb át
alakítások történtek: az emeletre vivő korhadt lépcsőket 
kicserélték új kőlépcsőkkel; a tanári szobának talaját lejebb 
eresztették és újra kipadolták; az illemhelyet egészen újjá 
alakították; az alumneumi udvar kerítését megújították. 
Mindezt körülbelül 620 korona költséggel.

Amennyiben az aszódi vásárjog a báró Podmaniczky- 
család adománya révén a gymnasiumot illeti: a föntartó 
testület elrendelte a vásártér törvényszerű berendezését, 
amely munkálat a gymnasium pénztárát 1700 koronával 
terhelte meg.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tartot
tunk a következő sorrendben:
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Junius
»
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
»
))
))
))
))
))

12-én d. u. 2 órakor I—IV. vallástan és egyházi ének.
III. latin.
IV. magyar, német.

I. számtan, geom.
II. latin, magyar.

III. német.
IV. számtan, geom.

I. földrajz, természetrajz.
II. földrajz, természetrajz.

III. magyar, történelem.
IV. latin.

I. latin, magyar.
II. számtan, geom.

III. számtan, geom., földrajz.
IV. történelem,természetrajz.

14-én d. e. 8 
» » 8 
» d. u. 2 
» » 2 

16-án d. e. 8 
» » 8 
» d. u. 2 
» » 2 

1 7-én d. e. 8 
» » 8

d. u. 9
»

18-án d. e. 8
» » 8

»
)>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1 9 -  20-án magánvizsgálatok.
20- án d. u. I—IV. tornavizsgálat.
21- én d. e. 9 órakor záróünnepély.

Főhatóságunktól, a bányai ág. h. ev. egyházkerület 
mélt. püspökétől a következő fontosabb hivatalos leiratok 
érkeztek:

2534 —1901. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 6800. sz. rendeleté szerint iskolai épületre semmi
féle választási zászló ki nem tűzhető.

2662 1901. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Minister 4849. számú leirata értelmében az 1901 — 1902. 
iskolai évben az állami főfelügyelet jogának gyakorlásával 
intézetünkben Francsics Norbert budapest-vidéki tank. kir. 
főigazgatót bízta meg.

3130 —1901. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 69539. sz. leiratában közli, hogy Luxemburger 
Miklós szegedi városi főgymnasiumi IV. oszt. tanulót éjjeli
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dorbézolás és lopás miatt az ország összes középiskoláiból 
kizárta.

332— 1902. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 6168. sz. rendeletében a tornaversenyek beosztá
sáról intézkedik.

918— 1902. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 22232. számú rendelete az érettségi latin Írásbeli 
dolgozatok tárgyában.

1049— 1902. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 25842. számú leirata szerint az 1902. évi nagy 
szünidőben Budapesten történelmi, kísérleti chemiai és torna- 
tanfolyamot rendez.



Deutsch Fülöp alapítványa.

Gymnasiumunk minden kövéhez, minden darab téglájához 
az áldozatkészség, a minden szépért és jóért való magasztos lel
kesedés emléke fűződik. Községünk és a vidék közönsége mindég 
kedves gyermekének tekintette intézetünket. A társadalom külöm- 
böző állású és felekezetű tagjai vetélkedve buzgólkodtak iskolánk 
vezetőinek nemes példáját követni. Ilyen áldozatkész pártfogónk 
volt néhai Deutsch Fülöp. Intézetünk történetében föl van jegyezve, 
hogy már 1869-ben több aszódi, többnyire izraelita vallási! lakossal 
együtt 171 forintot adományozott iskolánknak. Végrendelkezésében 
sem feledkezett meg gymnasiumunkról.

1901 május 27-én bekövetkezett halála után özvegye gym- 
nasiumunk gondnokát értesítette, hogy boldogult férje végső kíván
sága szerént 400 — négyszáz — koronát küld a gymnasium pénz
tárába.

A gymnasiumi bizottság jegyzőkönyvében kegyeletesen meg
örökítette Deutsch Fülöp emlékét s egyszersmind felkérte Nagys. 
özv. Deutsch Fülöpnét, hogy az alapítvány feltételeit a gymnasiumi 
bizottsággal közölni szíveskedjék. Erre a következő választ kaptuk: 

Az aszódi ág. h. ev. gymnasium tek. bizottságának.
Múlt évi nov. 25-ről kelt becses átiratukra válaszolólag van 

szerencsém tudomásukra hozni, miszerint bold, férjem végső kíván
sága értelmében a helybeli ev. gymnasiumnak hagyományozott 
400 koronányi alapítványnak kamatai évente iparkodó, szorgalmas 
tanulók közt valláskülönbség nélkül osztandók ki. Méltóztassanak 
tehát ezen ösztöndíjt a mondott értelemben intézetük alapítványai 
közé iktatni.

Aszódon, 1902 Febr. 4-én.
Kiváló tisztelettel

özv. Deutsch Fülöpné.
Az adományozó emlékét hálás kegyelettel fogja intézetünk 

megőrizni.



I.

G y m n a s i u m i  e l ö l j á r ó s á g .

a) G ym n a siu m i bizottság.

Elnökök:
Podmaniczky Géza br., egyházi és gymnasiumi felügyelő. 
Moravcsik Mihály, ág. h. ev. lelkész.

Tagok:
Podmaniczky Gyula br., esperességi felügyelő. 
Podmaniczky Levente br.,
Bentsok János, gymnasiumi gondnok.
Bolla Lajos, igazgató,
Farkas János,
Haraszthy Mihály id.,
Krenko József, egyházi gondnok,
Majoros Mihály,
Paraszkay János,
Sárkány László,
Strompf László alumneumi ephorus, jegyző.

b) T a n á ri testület.

Bolla Lajos, old. rendes tanár, igazgató, a Luther-társaság és 
az országos középiskolai tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár 
és történelmi szertár őre. Tanította az I. osztályban a földrajzot, 
természetrajzot és a szépírást, a II. osztályban a szépírást, a III. 
és IV. osztályban a történelmet, a IV. osztályban a természetraj
zot, heti 16 órában.

Dévény József, a Luther-társaság, a k. m. természettudományi 
társulat és az orsz. magy. képzőművészeti társulat tagja, a tanári 
könyvtár őre, a II. osztály főnöke. Tanította a II. osztályban a 
magyar és latin nyelvet, a III. osztályban a geometriát, a IV. 
osztályban a latin nyelvet és a geometriát, heti 21 órában.
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Strompf László, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesület, a k. m. természettudományi társulat, a mathema- 
tikai és physikai társulat és a Luther-társaság tagja, az alumneum 
ephorusa, a gymnasiumi bizottság jegyzője, a geometriai szertár 
őre, a IV. osztály főnöke. Tanította az I—IV. osztályokban a 
mennyiségtant, az I—II. osztályban a geometriát, heti 20 órában.

Szabó Lajos, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek és a mathematikai és physikai társulatnak ren
des tagja, tanárértekezleti jegyző, a physikai szertár őre, az I. 
osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a magyar és latin nyel
vet, a II. osztályban a természetrajzot, a III. osztályban a latin 
nyelvet és a physikai földrajzot, heti 21 órában.

Zuberecz Pál, a természetrajzi és a tornaszertár őre, a Petőfi
kor vezetője, a III. osztály főnöke. Tanította a II. osztályban a 
földrajzot, a III. és IV. osztályban a magyar és német nyelvet, 
heti 18 órában.

Chugyik Pál, ág. hitv. ev. segédlelkész. Tanította az I—IV. 
osztályokban a vallástant, heti 4 órában.

Bejáró hitoktatók:
Magurányi József, róm. kath. lelkész.
Schreiber József, kér. rabbi.

A tornát tanította:
Zuberecz Pál, gymn. tanár.

Az éneket tanította:
Bolla Lajos, igazgató.

A szabadkézi rajzot tanította:
Dévény József, gymn. tanár.

Gymnasiumi orvos:

Gál Adolf dr ., t. járásorvos.



II.

V é g z e t t  ta n a n y a g .

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó Lajos.

Vallástan, heti 2 óra. Újszövetség. Bevezetéskép Palesztina 
rövid földrajzi ismertetése után a történeti könyvek bibliai egy
másutánban. Máté, Márk, Lukács, János evangéliomai s Lukácsnak 
az Apostolok cselekedeteiről Írott könyve, először általánosságban 
irói s tartalmi szempontból, majd részletesen az egyes könyvekből 
kiszemelt, Jézus életével, tanításával s megváltói munkájával szo
rosan összefüggő történetek vallás-erkölcsi szempontból. A tanító
könyvek általában a szerző, a tartalom és alapgondolat szempontjá
ból; a jóslati könyv szintén. Kézi könyv: Bereczky: Bibliaismertetés.

Tanította: Chugyik Pál.
Magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat és részei. 

Az összetett mondatban a fő- és mellékmondat megkülönböztetése. 
Mondattani alapon alaktan; a hangtan elemei; helyesírás. Az 
olvasókönyv olvasmányainak értelmes olvasása és elmondása. 
Elemezés, szavalás. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: 
Balassa: Kis magyar nyelvtan I. rész, Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv I. r.

Tanította: Szabó Lajos.
Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján a 

névszók. A névragozás, a melléknevek fokozása, a névmások, a 
számnevek, a határozószó, az elöljárók, a cselekvő igeragozás. 
Szókincsgyűjtés. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: 
Roseth: Latin nyelvtan I. és Latin olvasó- és gyakorlókönyv I. r.

Tanította: Szabó Lajos.
Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyarország 

fizikai földrajza vidékenként és összefoglalva. Magyarország poli-
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tikai földrajza röviden. Térképrajzolás. Kézikönyv: Körösi Albin: 
Földrajz, Lange-Cherven: Atlasz.

Tanította: Holla Lajos.
Természetrajz, heti 2 óra. Őszszel gyümölcsöző fák és bok

rok. Emlős állatok. Páratlan, páros ujjú patások, ormányosok, ra
gadozók, röpködök, rovarevők, rágcsálók. Házi szárnyasok. Tyúk
félék, úszók. Nyitvatermő növények. Tavaszi virágok. A virágos 
növények részeinek leírása. Kézi könyv: Körösi Albin: Természet
rajz I.

Tanította: Bolla Lajos.
Mennyiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római szá

mok, a négy alapművelet római számokkal és tizedes törtekkel, 
mértékek megismertetése, többnemű számok felbontása és vissza
vezetése, a számok oszthatósága, a legnagyobb közös osztó és a 
legkisebb közös többes, a közönséges törtekkel való számolás, 
időszámitás. Kézi könyv: Lutter Közönséges számtana.

Tanította: Strompf 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, négyszög, 
sokszög és a kör, kerület- és területszámítás, összeillőség, symmetria, 
hasonlóság és egyenlőség, szerkesztések és síkdiszítményi rajzok 
készítése. Kézi könyv: Fodor—Wagner: Rajzoló Geometria.

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

számjegyek. Mintafüzet: Vajda Pál Szépirási mintái.
Tanította: Bolla Lajos.
Testgyakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban 

csapat- és testgyakorlatok a tornatéren; a szertornázást mind a 
négy osztály gyakorolta, úgy a nyári tornatéren, mint a torna- 
csarnokban.

Tanította: Zuberecz Pál.
Ének, heti 2 óra. Énekelmélet röviden. Kétszólamú énekek 

begyakorlása. A protestáns tanulók az egyházi énekeket szintén 
két szólamban tanulták.

Tanította: Bolla Lajos.
Szabadkézi rajz, kezdőknek és haladóknak heti 2 2 óra. A 

kezdők síkdíszítményeket, stilizált leveleket és virágokat rajzoltak
2‘
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és festettek mintalapokról; a haladók leveleket és virágokat stili
záltak természet után, s magyar síkdíszítményeket festettek minta
lapok nyomán. Részt vett 13 kezdő és 8 haladó.

Tanította: Dévény József.

20

II. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: D évén y  József.

Vallástan, heti 2 óra. Újszövetség. Bevezetéskép Palesztina 
rövid földrajzi ismertetése után a történeti könyvek bibliai egy
másutánban. Máté, Márk, Lukács, János evangéliomai s Lukácsnak 
az Apostolok cselekedeteiről Írott könyve, először általánosságban 
irói s tartalmi szempontból, majd részletesen az egyes könyvekből 
kiszemelt, Jézus életével, tanításával s megváltói munkájával szo
rosan összefüggő történetek, valláserkölcsi szempontból. A tanító
könyvek általában a szerző, a tartalom és alapgondolat szempontjá
ból; a jóslati könyv szintén. Kézi könyv: Bereczky: Bibliaismertetés.

Tanította: Chugyik Pál.
Magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat tárgyalása 

folytatólag. Az összetett mondat. A szórend. A szóalkotás. Elemzés. 
Értelmes olvasás és az elolvasott darabok elmondása. Betanulták 
a következő költeményeket: Mátyás anyja, Búcsú, Hazámhoz, A 
lengyel anya, Pál gazda, A jó öreg kocsmáros. Kéthetenként egy 
iskolai dolgozat. Kézi könyv: Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan 
II. rész és Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv II. köt.

Tanította: Dévény József.
Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján az 

alaktan ismétlése és befejezése. Az igék főalakjaik szerénti csopor
tosítása. A legszükségesebb mondattani szabályok alkalmi ismer
tetése. Lefordítottak 18 latin s ennek megfelelő magyar fejezetet. 
Elemzés. Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: 
Latin nyelvtan, I. Alaktan, u. a.: Latin olvasó- és gyakorlókönyv 
II. rész.

Tanította: Dévény József.
Földrajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes leírása. 

Ázsia és Afrika ismertetése természeti viszonyai és politikai fel
osztása alapján. Kézi könyv: Körösi Albin: Földrajz II. rész és 
Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Zuberecz Pál.
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Természetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Melegövi virágok. 
Majmok. Tengeri emlősök. Éneklő-, kúszó- és ragadozó madarak. 
Hüllők. Halak. Férgek. Erdei és gyümölcsfák. Termesztett növé
nyek. Növénygyűjtés, rovargyűjtés, farügygyűjtés, növénymag- 
gyűjtés. Kézi könyv: Körösi Albin: Természetrajz II. r.

Tanította: Szabó Lajos.
Mennyiségtan, heti 4 óra. Az első osztály tananyagának teljes 

átismétlése, számolási rövidítések és rövidített számtani műveletek 
korlátolt pontossággal, viszony és arány, egyszerű hármasszabály, 
vonalmódszer, olasz gyakorlat, százalékszámolás és alkalmazása. 
Kézi könyv: Lutter Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. A szögletes és gömbölyű tes

tek alkotórészei, ábrázolása az axonometria alapján, felszíne és 
térfogata; a tárgyalt testek elkészítése kemény papírból. Szerkesz
tések és síkdíszítményi rajzok. Kézi könyv: Fodor—Wagner: 
Rajzoló stereometria.

Tanította : Strompf László.
Szépírás, heti 1 óra. A magyar irás folytatólag, a német irás. 

Mintafüzet: Vajda Pál: Szépirási minták.
Tanította: Bolla Lajos.
Testgyakorlat, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Zuberecz P á l.

Vallástan, heti 2 óra. A vallás lényege, eredete, alakjai gene
tikailag. A legtökéletesebb vallás. Vallástan: hit- és erkölcstan. 
A hittanban Istenről és pedig az apostoli hitvallás alapján az 
Atyáról (létele, lényege, tulajdonságai és műve), a Fiúról (személye 
és műve) és a Szentiélekről (lényege és megszentelő munkája és 
a halál utáni dolgok). Az erkölcstanban a mózesi avagy krisztusi 
parancsolatok alapján Isten, magunk és mások iránti kötelessé
gekről. Kézi könyv: Bereczky: Hit- és erkölcstan.

Tanította: Cbugyik Pál.
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Magyar nyelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: hang
tan, szótan és mondattan. Olvasmányok: Eötvös J. báró beszéde 
Körösi Csorna Sándor fölött (elemezve és könyv nélkül). A feje
delem buzogánya. Peregrinus. A magyar nép rokonai. Both bajnok 
özvegye. Egy gondolat bánt engemet. A szegény asszony könyve. 
Pipás kántor. A hamis tanú. Családi kör. Hymnus. Szózat. Mátyás 
anyja. A költemények nagyobbrészt könyv nélkül is. Dolgozatok 
a tanítási anyag köréből. Kézi könyv: Szinnyei: Rendszeres ma
gyar nyelvtan, Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv III. k.

Tanította: Zuberecz Pál.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részei az 

olvasmányokból kiszemelt példák alapján. Cornelius Neposból el
olvasták Miltiades és Themistocles életrajzát; Phaedrusból a Pro
lógust, Lupus et agnus, Ranae regem petierunt, Canis per fluvium 
carnem ferens, Vacca, capella, ovis et leo, Lupus et gruis czímű 
meséket. A jambusi vers. Elemezés, szókincsgyűjtés, latinos ki
fejezések. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: 
Latin nyelvtan, II. Mondattan; Roseth: Latin olvasókönyv Corne
lius Neposból; Roseth: Szemelvény Phaedrus meséiből.

Tanította: Szabó Lajos.
Német nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból: hangtan, szótan, alak

tan. Olvasmányok (részben könyv nélkül): Der gehörnte Siegfried. 
Des Knaben Berglied. Der Schütz. Dolgozatok az alaktan kellő 
begyakorlására. Kézi könyv: Felsmann József: Német nyelvtan 
és Olvasókönyv I. r.

Tanította: Zuberecz Pál.
Történelem, heti 3 óra. Hazánk a magyarok beköltözése előtt. 

A fejedelmek és Árpád-házi királyok kora. A vegyesházi királyok 
kora a mohácsi vészig, különös figyelemmel a műveltségi állapo
tokra. Kézi könyv: Baróti—Csánki: Magyarország története I.

Tanította: Bolla Lajos.
Földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália általános ismer

tetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. 
Térképvázlatok készítése. A máthematikai és physikai földrajz 
alapismeretei. Physikai műszerek és kísérletek bemutatása. Kézi 
könyv: Körösi: Földrajz II. r., Schmidt: Physikai földrajz.

Tanította: Szabó Lajos.
Mennyiségtan, heti 3 óra. A II. osztály tananyagának teljes 

átismétlése után az összetett arány, összetett hármasszabály. Kamat-
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és határidő-számítás. A váltókról. A váltók leszámolása. Egyszerű 
és összetett arányos osztás. Az elegyítési és lánczszabály. A neve
zetesebb mértékek és pénznemek. Az értékpapírokra vonatkozó 
számítás. Kézi könyv: Lutter Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A pont, a vonal és a szög. A 

háromszög, a négyszög és a sokszög. A symmetria, a hasonlóság 
és az összeillőség. Szerkesztések és síkdíszítményi rajzok. Kézi 
könyv: Fodor—Wagner : Constructiv planimetria.

Tanította: Dévény József.
Testgyakorlat, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: S tro m p f László.

Vallástan, heti 2 óra. A vallás lényege, eredete, alakjai gene
tikailag. A legtökéletesebb vallás. Vallástan: hit- és erkölcstan. A 
hittanban Istenről és pedig az apostoli hitvallás alapján az Atyá
ról (létele, lényege, tulajdonságai és műve), a Fiúról (személye és 
műve) és a Szentlélekről (lényege és megszentelő munkája és a 
halál utáni dolgok). Az erkölcstanban a mózesi avagy krisztusi 
parancsolatok alapján Isten, magunk és mások iránti kötelességek
ről. Kézi könyv: Bereczky: Hit- és erkölcstan.

Tanította : Chuyyik Pál.
Magyar nyelv, heti 4 óra. A stilus mint az egyéniség követ

kezménye. A stilus grammatikai sajátságai. Világosság, szabatos
ság, magyarosság. A stilus phonetikai sajátságai. A stilus aesthe- 
tikai sajátságai. A stilus árnyalatai. A stilisztikai jelenségek föl
ismerését Arany Toldiját elemezve gyakorolták. Olvasmányokul 
a Toldin kívül az olvasókönyv egyes darabjai és Ilosvai Tholdija 
szolgáltak. Dolgozatok a tanítási anyag köréből. Kézikönyv: 
Dengi János: Magyar Stilisztika és Olvasókönyv, valamint Lehr 
Albert: Arany Toldija.

Tanította: Zuberecz Pál.
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Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű és az összetett mondat. 
A kötőszók, az igemódok és az igeidők használata. Phrasisok 
gyűjtése. Elemzés. A hexameter. Curtiusból a következő részeket 
fordították: A gordiusi csomó, Nagy Sándor Tarsusban, Az issusi 
csata, Nagy Sándor Babylonban és Susaban; Ovidiusból pedig a 
»Daedalus és Icarus«, »Philemon és Baucis« ez. olvasmányokat, 
az első költeményt be is tanulták. Kéthetenként egy iskolai dol
gozat. Kézi könyv: Roseth: Latin nyelvtan, II. Mondattan. — U. 
a., Szemelvények Curtiusból. — Csengeri: Szemelvények Ovidi
usból.

Tanította: / Dévény József.

Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegészí
tése. Szóképzés. Rendszeres mondattan. Olvasmányok (részben 
könyv nélkül): Gute Nacht. — Schwert und Pflug. ■— Der Wolf 
und der Kranich. — Der Rattenfänger von Hammeln. — Csontos 
Siegfried. Dolgozatok az alaktan és mondattan begyakorlására. 
Kézi könyv: Felsmann: Német Nyelvtan és Olvasókönyv II.

Tanította: Zuber ecz Pál.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Az egyes korszakok művelődési viszonyai. 
Magyarország politikai földrajza. Hazánk viszonya Horvát-Szla- 
vonországhoz és Ausztriához. Kézi könyv: Baróti-Csánki: Magyar- 
ország története II.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A növény 
szervei. Chemiai alapismeretek. A növény belső szerkezete, élet
jelenségei. A növények rendszertana. Közönségesebb tavaszi növé
nyek, fák, bokrok. Gazdasági növények. Rügygyűjtés, növénygyűj
tés, termény gyűjtés. Mikroszkopikus megfigyelések. Kézi könyv: 
Szterényi: Növénytan.

Tanította: Bolla Lajos.

Mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és kivonás 
algebrai egész mennyiséggel. A sokszorozás kiterjesztve a két és 
három tagúak négyzete és köbére. Osztás és ennek kapcsán a 
geometriai haladvány összegezési képlete. Alapműveletek törtszá
mokkal. Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek és idevágó 
tárgyi föladatok. Kézi könyv: König: Algebra I. rész.

Tanította: Strompf László.
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Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör, az ellipsis, a hyperbola 
és a parabola. Az egyenes, a sík és a testszög. Szerkesztések és 
síkdíszitményi rajzok. Kézi könyv: Fodor-Wagner: Constructiv 
planimetria.

Tanította: Dévény József.
Testgyakorlat, mint az 1. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.



III.

Iskolaszerek gyarapodása.

a) T an ári kö n yv tá r.

Az idén a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján: Fináczy: A magyarországi középiskolák

múltja és jelenje. 1 k. - Szilády: Régi magyar költők tára. 
VI. k. -— Toldy: Marci Chronica de gestis Hungarorum. 1 k. — 
Tozer: Ó-kori földrajz. 1 k. — Alexander: Madách J. Az ember 
tragédiája. 1 k. — György: A föld és népei. I.—III. k. — Fináczy: 
A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában.
I.—II. k. — Marczali: Nagy képes Világtörténet. VIII. és IX. k. 
Brehm: Az állatok világa. II. k. — Fleller: Az időjárás. 1 k. - 
Csopey-Kuppis: A világforgalom. 1 k. — Darwin: Az ember szár
mazása és az ivari kiválás. 2 k. •— Flerman: A magyar halászat 
könyve. 2 k. — Lóczy: A khinai birodalom természeti viszonyainak 
és országainak leírása. 1 k. — Daday: Rovartani műszótár. 1 f. ■— 
Thanhoffer: Anatómia és divat. 1 k. Todd: Népszerű csillagá
szat. 1 k. — Huber: Ausztria története. II. és III. k. — Jánosi: 
Az aesthetika története. III. k. — Baksay: Homérosz Iliásza. 
1 k. — Fraknói: A budai krónika lenyomata. 1 k. — Béri: Hit, 
remény, szeretet. 1 f. — Karácsonyi: A hamis, hibáskeltű és kel
tezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. 1 k. — Gombos: Paulus 
Diaconus. A longobardok története. 1 k. — A 48/49-iki agg hon
védek menedékházának emlékkönyve. 1 k. — Magyar Nyelvőr. 
XXVIII. k. — Természettudományi Közlöny. XVI.—XX. k. 
Szinnyei: Magyar irók élete és munkái. VIII. k. - - Egyetemes 
philologiai közlöny. 1 k. — Irodalomtörténeti közlemények. 1 k. 
Magyar Nyelvőr. 1 k. — Természettudományi Közlöny a pótfü
zetekkel. 1 k. — Magyar paedagogia. 1 k. — Protestáns egyházi 
és iskolai lap. 1 k. — Az Akadémia évi átalány fejében adott 
munkái: 8 mű, 4 k. és 7 f. — Egyes folyóiratok hiányzó 
füzetei: 41 f.
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2. Ajándék útján: Az Osztrák-magyar monarchia Írásban és 
képben. 6 k. - Staub: Tanszerek és iskolaberendezések az 1900. 
évi párisi kiállításon. 1 f. — Flammarion: A világ vége. 1 k. — 
Magyarország közoktatásügye az 1900. évben. 1 f. — Margalits: 
Horvát történelmi repertórium. II. k. — Szemere: Négy ország- 
gyűlési beszéd. 1 f. — Gyermekvédő intézetek Magyarországon. 
1 f. - -  Egészség. 1 k. — Hercules. 1 k. - Hivatalos Közlöny. 1 k.

E szerint a tanári könyvtár 50 művel gyarapodott 57 kötet
ben és 54 füzetben, ide nem számítva az iskolai értesítőket. így 
a jelenlegi állomány 972 mű 1665 kötetben és 286 füzetben. Az 
idei beszerzés az ajándékokon kívül 476 koronába került.

b) I f jú sá g i könyvtár.

A könyvtárban van összesen 441 mű. Ezek között 45 költői 
mű; 16 színmű; 231 elbeszélés; 101 történeti mű; 35 tudományos 
mű; 13 vegyes.

Gyarapodás: Béri Gyula: Hit, remény és szeretet. — Babik 
József: Magyarok hazája költők dalaiban.-— Albert József: Mesék 
és egyéb költemények. -— Tanulók Lapja és Evangélikus Csa
ládi Lap.

c) Erein g yű jtem én y  és régiségtár.

Több tanuló ajándéka révén 11 drb régi pénzzel gyarapo
dott. Szlatényi Ernő és Tér Mihály III. oszt. tanulók egy-egy régi 
vándorlókönyvet ajándékoztak.

d) T erm észetra jzi szertár.

Ez évi gyarapodás: Lappantyú (Caprimulgus europaeus).
Vadgerle (Columba turtur).
Nádi rigó (Acrocephalus turdoides).
Keresztcsőrű (Loxia curvirostra).
Füstös fecske (Hirundo rustica).
Köz. fecske (Hirundo urbica).
Búbos banka (Upupa epops).
Kakuk (Cuculus canorus).
Aranymálinkó (Oriolus galbula). 2 db.
Őrgébics (Lanius excubitor).
Vadkacsa (Anas boschas).
Bíbic (Vanellus cristatus). 2 db.
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Szarka (Pica caudata).
Kis tarka harkály (Picus minor).
Fekete rigó (Turdus merula).
Cickány (Sorex araneus).
Vakondok (Talpa europaea).
Görény (Mustek putorius).
Hörcsög (Cricetus frumentarius).
Mezei egér (Mus agrárius).
Házi egér (Mus musculus).
Mezei pocok (Arvicola arvalis).
Vándor patkány (Mus decumanus). 
Lemming (Lemmus norvegicus). 

Ezenkívül 12 drb. fészek és 25—30 drb. tojás.
Kálazdy-féle virágminták: Kávé (Coffea arabica).

Gyapot (Gossipium herbaceum).
Narancs (Citrus aurantium).
Babér (Laurus nobilis).
Fahéjfa (Cin am. Zeylan.).
Téafa (Thea viritis).
Len (Linum usit).
Hóvirág (Galanthus nivalis).
Dohány (Nicotiana tabacum).
Fekete nadálytő (Symphitum off.). 
Kosbor (Orchis morio).
Farkasalma (Aristól, elem.).

Brendel-féle növény minták: Colchicum autumnale.
Salix alba.
Drosera rotundifolia.

Növénygyűjtemény ; termésgyűjtemény; kézi nagyító; 22 drb. 
növénytani mikrószkópi készítmény; 25 drb. tárgylemez, 25 drb. 
fedőlemez. A természetrajzi gyűjteményeink gyarapítására az idén 
összesen 426 koronát fordítottunk.

Méltóságos gróf Ráday Gedeon egy ritka szép lepkét (nagy 
pávaszem) ajándékozott; özv. Singer Alajosné 4 drb. tengeri rákot.

e) Ila jzszertár.

Brüll Albert, IV. oszt. tanuló 50 drb. Zsitvay-féle rajzmintát, 
Boldis János, II. oszt. tanuló 8 drb. és Fuchs Vilmos, I. oszt 
tanuló 6 drb. szabadkézi rajzmintát ajándékozott.



JV.

Petőfi-kör.

Intézetünkben, mint minden évben, az idén is megalakult 
és működött a Petőfi-gyakorlókör. A kör tagjai iskolánk két felső 
osztályának tanulói. A kör czélja, hogy a tanulók a rendes magyar 
órákon kívül is gyakorolják magukat a szavalásban, a szabad elő
adásban és a stilizálásban. A kör ifjúsági könyvtára csekély havi díj 
fejében mind a négy osztály tanulói rendelkezésére állott.

Működésének eredményéről a kör a junius 21-dikén tartott 
nyilvános évzáró ünnepélyen számolt be, melynek programmja a 
következő volt:

1. Otthon, előadja az énekkar.
2. Szülőföldemen, irta Petőfi Sándor, előadja Kohn D. III. o. t.
3. Simon Judit, irta Kiss József, előadja Feuerer M. IV. o. t.
4. Szondi két apródja, irta Arany János, előadják Micsinay 

D., Csemiczky L., Mrázik K., Lehoczky B. IV. o. t. és Galambos 
F. III. o. t.

5. a) Szomorú a magyar nóta, b) Csínom Palkó, előadja 
az énekkar.

6. Pályanyertes dolgozat felolvasása.
7. A búrok, irta Jakab Ödön, előadja Székely O. IV. o. t.
8. Szívtelen ember, irta Kincs István, előadja Lehoczky D. 

IV. o. t.
9. Vén czigány, irta Vörösmarty Mihály, előadja Mrázik K. 

IV. o. t.
10. Jütlandi tánczdal, előadja az énekkar.
11. Búcsú, irta Gyulai Pál, előadja Giesz L. III. o. t.
12. Edward, skót népballada, előadják Mrázik K. és Lehoczky 

B. IV. o. t.
13. Pályanyertes dolgozat felolvasása.
14. Bajusz, irta Arany János, előadja Lehoczky B. IV. o. t
15. Családi kör, szavalási paródia, előadja németes kiejtéssel 

Giesz L. III. o. t.
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16. Az igazgató évzáró beszéde és a jutalmak kiosztása.
17. Szózat, előadja az énekkar.
A Petőfi-kör jutalomdijait (zárt helyen megtartott verseny 

alapján) Micsinay D. IV. o. t., Mrázik K. IV. o. t. nyerték, egy-egy 
10 koronás aranyat. Dolgozatukat a kör emlékkönyvébe Írták.

Éven át a kör szorgalmasabb dolgozói voltak: Giesz L., 
Galambos F., Kohn D., Székely I., Feuerer M., Ivanovich O., 
Schweitzer R., Lehoczky B., Micsinay D., Mrázik K.

Szavalatukért jutalomdíjat (8—8 koronát) Lehoczky B. és 
Mrázik K. IV. o. t. kaptak.



Ösztöndíjak és jutalmak.

1. A Csernyánszky-féle 40 koronás ösztöndíjra a tanári tes
tület Micsinay Dezső IV. oszt. tanulót ajánlotta. Ezen ösztöndíj 
végleges odáitélése a pestmegyei ág. hitv. ev. esperességi köz
gyűlést illeti.

2. A Petőfi-kör jutalomdíjait a IV. szakaszban ismertetjük.
3. A Petőfi-féle ösztöndíjból 20- 20 koronát kapnak: Szászi 

Sándor II., Török Zoltán IV. oszt. tan.
4. A Petőfi—Podmaniczky-alapból Mrázik Károly IV'. oszt. 

tan. 30 kor., Ivanovich Oszkár IV. oszt. tan. 20 kor. és Boczko 
Kálmán I. oszt. tan. 15 kor. ösztöndíjban részesülnek.

5. A Masznyik-féle ösztöndíjalap kamatai a tőkéhez csaioltatnak.
6. A Földváry-féle 10 koronás ösztöndíjat Giesz Lajos III* 

oszt tanuló kapta, ki mint német ajkú jött az intézetüiikfie es' itt 
a magyar nyelv tanulásában a lefolyt iskolai évben is nagy elő
menetelt tanúsított

7. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndíjalapjának kamatját, 
10 koronát Pittner László I. oszt. tanuló nyerte el.

8. Deutsch-féle ösztöndíjalap kamataiból 15 koronát Galambos 
Ferencz III. oszt. tanuló kapott.

9. Mint szorgalmas és jó magaviseletű tanulók jutalomköny
vet kaptak: Csjerni Lajos, Döghei Ferencz, Kohn Oszkár és Vilii
mért Ernő I. oszt, Balogh Béla, Kádár Béla, Jakabffy Kálmán
II. oszt., Kohn Dezső, Székely István III. oszt, Lehoczky Béla 
IV. oszt. tanulók.

Mint szorgalmas tornászok jutalomkönyvet kaptak: Csemiczky 
Lajos, Micsinay Dezső, Mrázik Károly, Rédey István, Szlatényi 
Ernő, Jakabffy Kálmán, Zemling Győző.

A szabadkézi rajzból jutalmat kaptak Mrázik Károly, Török 
Zoltán, IV. oszt. és Fuchs Vilmos, I. oszt. tanulók. Dicséretben 
részesültek: Lehotzky Béla, Rédei István, IV. oszt, Szlatényi Ernő,
III. oszt., Boldis János és Szászi Sándor, II. oszt. tanulók.



Alumneum.

Az 1901—1902. iskolai évben alumneumunkban felekezeti 
különbség nélkül 21 tanuló kapott ebédet és vacsorát; ezek közül 
hat vidékről bejárót ebéddel láttunk el. A növendékek naponkint 
két tál ételből (húsleves és főzelék főtt hússal) álló ebédet és egy 
tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak. Az évi díj ebédért és 
vacsoráért 88 kor.; a havi díj csak ebédért 5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás útján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból: 619 kor. 23 fill.
2. Terményekben: O Nagyméltósága Podmaniczky Géza 

báró úr 10 zsák burgonyát, Székely Miklós 3 zsák burgonyát, 
Markbreit Zsigmond úr 20 liter babot és egy véka lencsét, 
Ubrankovics Dániel úr 50 fő káposztát adományoztak. Nagy- 
tiszteletü Moravcsik Mihály ág. h. ev. lelkész úr névnapján meg
vendégelte az alumneum növendékeit.

Fogadják a nemeslelkű adományozók hálás köszönetünket.

VI.



VII.

Adományok.

E helyen is hálás köszönetét mondunk mindazoknak, kik 
intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adományokkal is ki
fejezték :

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium
fentartási állam segélye........................................... 7000 kor.

2. Aszód község s e g é ly e ........................................... 450 »
3. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka, 5 drb.

takarékpénztári részvény évi osztaléka . . . .  60 »
4. Néhai Prokopiusz Zsigmond ajándéka, 2 drb. takarék-

pénztári részvény évi osztaléka “. ...................  24 »
5. Horváth Sámuel a lap ítványa .................................  2000 »
6. Deutsch Fülöp a lap ítványa.................................  400 »
7. Pestmegyei ág. hitv. ev. e sp e re ssé g ...................  200 »
8. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár...................  300 »
9. Kiskőrösi ág. h. ev. e g y h á z .................................  12 »

10. Dr. Gál A d o lf .........................................................  20 »
11. Dobronay Géza.........................................................  20 »
12. Szegedy A l b e r t ....................................................  8 »
13. Kövér P é te r .............................................................. 10 »
14. Esztergályi Dezső....................................................  40 »
15. Michna I s tv á n .........................................................  8 »

Összesen: 10552 kor.



A tanulók névsora
a vallás é s  a születési hely feltüntetésével.

I . osztály.

1. Bamberger László izr. Tápiószele.
2. Békéi István izr. Aszód.
3. Boczkó Kálmán ág. h. ev. Zsidó.
4. Brzobohaty Lajos (ismétlő) róm. kath. Sopron.
5. Csjerni Lajos ág. h. ev. Zagyvaszántó.
6. Deutsch Sándor izr. Iklad.
7. Dögéi Ferencz (ismétlő) ev. ref, Aszód.
8. Egerváry Ferencz róm. kath. Aszód.
9. Fábry Ödön ág. h. ev. Jászfényszaru.

10. Fuchs Vilmos ág. h. ev. Péczel.
11. Horváth Ferencz róm. kath. Hatvan.
12. Jeszenszky Sándor ág. h. ev. Aszód.
13. Karvász János róm. kath. Krakkó.
14. Kemény fi Béla róm. kath. Nagykartal.
15. Kohn Oszkár izr. Domony.
16. Kováts Béla róm. kath. Nógrádkálló.
17. Kováts Béla róm. kath. Hévizgyörk.
18. Laczkovics György róm. kath. Galgahéviz.
19. Leopold Jenő izr. Galgamácsa.
20. Libertiny Imre ág. h. ev. Soroksár.
21. Miklián Lajos ág. h. ev. Bagh.
22. Mitnyákovics Kálmán róm. kath. Vámosgyörk.
23. Pergel Ignácz róm. kath. Hatvan.

VIII.
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24. Petrovics Gyula ág. h. ev. Szirák.
25. Pittner László ág. h. ev. Agárd.
26. Plachy Péter ág. h. ev. Szúpatak.
27. Reich József izr. Apcz.
28. Rosenbaum Elemér izr. Kisujfalu.
29. Róth Ármin izr. Domony,
30. Saupe Ernő ág. h. ev. Budapest.
31. Székely Gyula ág. h. ev. Iklad.
32. Szinberger Andor izr. Aszód.
33. Tóth Adorján ev. ref. Lugos.
34. Vimmert Ernő róm. kath. Aszód.
35. Weisz Géza (ismétlő) izr. Bagh.
36. Zatkalik Ferencz ág. h. ev. Bánk.
37. Zinner Samu izr. Tótgyörk.

M a g á n t a n u l ó :

1. Somogyi Ambrus izr. Monor.

K i m a r a d t a k :

1. Friedmann Jenő (ismétlő) izr. Csővár.
2. Kiss László (ismétlő) róm. kath. Aszód.
3. Kiss Sándor róm. kath. Guta.
4. Linkess Győző róm. kath. Gödöllő.

Összesen: 42.

31



36 A TANULÓK NÉVSORA.

I I .  osztá ly .

1. Balogh Béla (ismétlő) róm. kath. Nyirbakta.
2. Békési Rezső róm. kath. Budapest.
3. Boldis János ág. h. ev. Aszód.
4. Brezovszky József ág. h. ev. Váczhartyán.
5. Fischer Gáspár izr. Aszód.
6. Friedmann Szilárd (ismétlő) izr. Hatvan.
7. Heimann Ernő izr. Budapest.
8. Jakabffy Kálmán róm. kath. Vácz.
9. Kádár Béla ev. ref. Nyirbakta.

10. Kemény fi Gyula (ismétlő) róm. kath. Nagykartal.
11. Kováts István róm. kath. Nógrádkálló.
12. Ludszky Sándor róm. kath. Aszód.
13. Rab Károly róm. kath. Tiszalök.
14. Schwarz Gyula izr. Pusztakörtvélyes.
15. Szászi Sándor róm. kath. Nagykartal.
16. Ubrankovits Jenő ev. ref. Galgahéviz.
17. Zemling Viktor róm. kath. Marczal.

M a g á n t a n u l ó k :

1. Fischmann József izr. Jászalsószentgyörgy.
2. Kovács Endre izr. Tóalmás.
3. Rády Endre róm. kath. Budapest.

K i m a r a d t :

1. Eckstein Imre izr. Salgótarján.

Összesen: 21.

i
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I I I .  osztá ly .

1. Galambos Ferencz izr. Törökszentmiklós.
2. Giesz Lajos ág. h. ev. Kissemlak.
3. Gyárfás Gyula izr. Galgamácsa.
4. Hajner Gyula róm. kath. Budapest.
5. Jósa István ág. h. ev. Arad.
6. Kohn Dezső izr. Aszód.
7. Markbreit Imre izr. Aszód.
8. Némedy Imre ág. h. ev. Domony.
9. Püspök Pál róm. kath. Gödöllő.

10. Seres Géza róm. kath. Túra.
11. Sipiczky János ág. h. ev. Csiktarcsa.
12. Sipos János (ismétlő) róm. kath. Heréd.
13. Székely István izr. Nagykartal.
14. Szlatényi Ernő róm. kath. Szilágy.
15. Tassy József (ismétlő) róm. kath. Feldebrő.
16. Tér Mihály róm. kath. Aszód.
17. Tóth Pál (ismétlő) róm. kath. Hatvan.
18. Ujjak Gyula róm. kath. Alsópetény.

M a g á n t a n u l ó k :

1. Fischmann Sándor izr. Jászberény.
2. Poznánovics Miklós gör. kel. Budapest.

Összesen: 20.
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IV . osztá ly .

1. Brüll Albert izr. Jánoshida.
2. Csemiczky Lajos róm. kath. Tinnye.
3. Feleky Miklós róm. kath. Budapest.
4. Feuerer Miksa izr. Léva.
5. Gold Andor izr. Gödöllő.
6. Ivanovich Oszkár ág. h. ev. Pozsony.
7. Krácsala István ág. h. ev. Hévizgyörk.
8. Lehoczky Béla ev. ref. Mikola.
9. Micsinay Dezső ág. h. ev. Domony,

10. Mrázik Károly ág. h. ev. Bérezel.
11. Rédei Ferencz ev. ref. Bia.
12. Schweitzer Márton izr. Galgahéviz.
13. Schweitzer Rezső izr. Kóka.
14. Szarvas Béla ág. h. ev. Hévizgyörk.
15. Székely Sándor izr. Nagykartal.
16. Székely Oszkár izr. Nagykartal.
17. Török Zoltán ág. h. ev. Szirák.
18. Weiner József izr. Váczhartyán.
19. Weisz Rezső izr. Aszód.
20. Zatkalik Károly ág. h. ev. Bánk.
21. Zádor Jenő (ismétlő) róm. kath. Tiszabura.

M a g á n t a n u l ó k :

1. Arányi Jenő izr. Budapest.
2. Frommer Pál izr. Budapest.
3. Poznánovics Miklós gör. kel. Budapest.

Összesen: 24.



IX.

Statisztikai kimutatás az 1901 1902. tanév végén.

Az CDin<D
S 3A t a n u l ó k I. ii. III. IV.

o s z t  á 1 y b a n o

felvétetett........................ 42 21 2 0 24 107

aj
£

vizsgálatot tett . . . . 38 20 20 24 102
ny ilvános........................ 37 17 18 21 93

'0jS3 magán ............................. 1 3 2 3 9
(/) h a la d ó ............................. 35 17 17 23 . 92

ism étlő ............................. 3 3 3 1 10

ágost hitv. evang. . . . 13 2 4 7 26
aj evang. reform................... 2 2 — 2 6
ôj róm. katholikus . . . . 11 10 9 4 34
aj> gör. kel.............................. — — 1 1 2

izraelita............................ 12 6 6 10 34

<D> m agyar............................ 31 18 18 22 89
CD t ó t ................................. 2 1 1 4
Caj n é m e t ............................ 4 1 1 2 8
G c s e h ................................. 1 — — — 1
aj

m agyar............................ 25 17 12 20 74
<D magyar-tót........................ 6 2 6 1 15
CDVh magyar-német . . . . 5 1 2 — 8
E magyar-német-tót . . . — — — 1 1

*> magyar-lengyel . . . . 1 — — — 1
'S magyar-román . . . . 1 — — — 1
>)
a magy ar-né met- franczia —  . — — 1 1

magyar-német-angol . . 1 1



4 0 STATISZTIKAI KIMUTATÁS AZ ÉV VÉGÉN.

A t a n u l ó k
- Az

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III. IV.
oszt á lyba

* o
0) nagybirtokos és bérlő 1 1sSh kisbirtokos és bérlő . — — 4 3 7
tn

' o
alkalmazott . . . . 2 1 — — 3

cö
05 cn nagyiparos . . . . — — 1 — 1

u.
cS kisiparos................... 9 4 2 5 20

alkalmazott. . . . — — — — —

' Cö
CT

' <D v0

te 5 § nagykereskedő .  . ■— — — —

o <D kiskereskedő .  .  . 7 2 3 5 17
O h

CT Ah
<u alkalmazott. . . . — — — ____ ____

M ®  >  
Ali

Ö * o

t s i állami vagy hatósági 7 2 5 2 16
N magán vagy társulati 3 •------ 1 4 8
7)
-*->

t n

k a to n a ......................................................................... — — — — —

más értelmiségi! . . . . 7 9 2 1 19
személyes szolgálatból élő 1 2 1 — 4
magánzó és nyugdíjas . . 1 — 1 4 6

10 éves ............................. 4 4
11 15 4 — — 19
12 » . . ................... 11 10 7 — 28

3̂ 13 T f 6 3 2 6 17
14 » ............................. 2 2 9 9 22
15 » .  . — 1 — 5 6

'0 16 » ........................ — — 2 4 6
több » ............................. — — — — —

0bű helybeli............................. 5 2 3 6 160̂m m egyebeli........................ 19 10 9 14 52*0+-* más megyebeli . . . . 13 8 8 4 33
külföldi............................. 1 — — — 1
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Az G<Dwd>NA  t a n u l ó k I. ii. III. IV .

o s z t á l y b a n o

5b cd k ö n n y ű  b e teg ség i e se t 57 11 29 16 103'd) O W 2  N CL, sú ly o s  » » 1 — 1 3 5
m cd*<d já rv á n y o s  » » 1 — — — 1
bß̂ cd(ü m e g h a l t ..................................... — — — — —

★<D
JD__ j ó .................................................. 28 11 13 17 69
<D_C£5 s z a b á l y s z e r ű .......................... 9 5 5 4 23
>Cd k e v é sb b é  s z a b á ly s z e rű — i — — 1
bßcd ro ssz  ............................................ — — — — —
s

*<§
<Din ig a z g a tó i m e g ro v á s  . . . — — — — —

ta n á rk a r i  » . . . — 4 1 — 5
£ e l t a n á c s o l á s ......................... __ __ __ __ __
(U
>> k i z á r á s ...................................... __ __ __ _
bß

. 
ŵ

'$
Nw i g a z o l t ...................................... 640 63 325 439 1467

jti
3 n e m  i g a z o l t ......................... — 4 — — 4

£

* «

<D

<D
m in d e n  ta n tá rg y b ó l j e l e s . 1 — 1 1 3

G » » jó  . 6 3 3 3 15
£ » » e légs. 16 9 8 11 44

13
3

eg y  ta n tá rg y b ó l e lég te len 1 2 3 4 10
s k é t » » 7 3 3 2 15
3 tö b b  » » 6 — __ __ 6
G

_ s .

* Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek.



Figyelm eztetés a jövő  iskolai é v r e .

1. A jövő iskolai év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 
30-án és szept. 1-én tartjuk a javító-, magán- és felvételi vizsgá
latokat. Szeptember négy első napján tart a tanulók beiratása, 
6-án kezdődnek a rendes előadások.

2. A gymnasium I-ső osztályába csak oly tanulók vétetnek 
föl, a kik kilenczedik életévöket betöltötték és az elemi iskola IV. 
osztályának sikeres elvégzését hiteles bizonyitványnyal tudják iga
zolni. Kellő bizonyítvány hiányában fölvételi vizsgálatot tartoznak 
tenni, a melyért díjat nem fizetnek.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való felvételre legalább 
elégséges bizonyítvány kell; ha a bizonyítvány gymnasiumi tan
tervűnk követelményeinek nem felel meg: a tanuló fölvételi vizs
gálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a különbözeti tárgyak
ért jár díj.

4. Fölvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek megbízott
jai kíséretében tartozik az igazgatóságnál jelentkezni; ez alkalom
mal a következő iratokat hozza magával: az első osztályba beirat
kozó vagy más iskolából jövő tanulók születési bizonyítványt, 
községi vagy körorvosi újraoltási bizonyítványt és a megfelelő 
iskolai bizonyítványokat, a többiek csak az előző évi bizonyítvá
nyukat.

5. Az új tanulók jelentkezésük alkalmával 2 korona beiratási 
díjat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizonyítvány-, könyv
tár-, értesítő- és orvosi díj czímén 6 koronát és félévi előleges 
részletekben a tandíjat. E díjakat az igazgatóságnál kell lefizetni. 
Helybeli protestáns tanulók tandija egész évre 40 korona, vidéki 
protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelekezetűek pedig 60 
koronát.

6. Az alumneumi díj egész évre 88 korona, mely összeget 
szintén félévi részletekben előre kell az alumneumi ephorusnál 
lefizetni.
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7. Az olyan tanulót, a ki az iskolai év végén alapos okból 
vizsgát nem tehetett, a tanári kar pótvizsgálatra bocsátja.

8. Azon tanuló, ki kettőnél több tantárgyból bukott, az osz
tályt ismételni tartozik; a ki két tantárgyból kapott elégtelen jegyet, 
az a felekezeti hatóság (a bányai ág. h. ev. egyházkerület püspöke) 
engedelmével javíthat;* a ki egy tárgyból bukott, az minden elő- 
leges engedelem nélkül javíthat.

9. A javító vizsgálat díja tárgyankint 4 kor., más intézetből 
jött tanulók részéről 10 korona (iskolai jótékony czélra).

10. A magántanulók beiratkozásra szintén szeptember első 
napjain jelentkezzenek, a vizsgálat idejét a tanári kar határozza 
meg és az igazgató kellő időben a szülőknek tudomására adja. 
A kitűzött időben a magyar, német, latin nyelvből és a számtanból 
írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok alapján szóbeli vizs
gálatra bocsájtatnak. A magánvizsgálat díja 80 korona, ezenkívül 
a tandíjat és mellékdíjat is tartoznak megfizetni a nyilvános tanu
lókra kötelező időben.

11. Gymnasiumunk föntartó testületé kéri a t. szülőket, hogy 
a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először az igazga
tóhoz, a ki szívesen szolgál minden tekintetben felvilágosítással.

* A püspök úrhoz intézett folyamodásokat l e g k é ső b b  ju l ius  10-ig kell az 
igazgatósághoz benyújtani a bizonyítványnyal együtt.

A z igazgatóság.
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