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I. A datok  isko lánk  ez évi életéhez.

Midőn a lefolyt tanév történetét röviden vázolnám, min
denekelőtt egy, a beszterczebányai ev. egyház kebelében lefolyt 
igen örvendetes, az egyházi és iskolai életre szerfelett üdvös 
hatást gyakorló, következményeiben pedig áldásosnak ígérkező 
eseményről kell megemlékeznem.

F. évi június hó 10—14-ig tartatott meg egyházunkban 
a bányakerület püspöke, fötisztelendö és nagyságos dr. Szeberényi 
Gusztáv úr által a Canonica Visitatio.

És ama nagy örömből, melylyel a várva-várt jó főpász
tor megjelenése híveink sziveit eltölté, bőven kijutott a nyáj 
zsengéjének is: az iskolák növendékeinek.

0  Fötisztelendösége ugyanis az egyház összes iskoláit 
meglátogatván, f. hó 12-én hozzánk jött, hogy tanúja legyen 
a mi működésünknek is, s tőlünk sáfárkodásunkról számot 
kérjen.

És e napon érte iskolánkat azon ritka szerencse is, hogy 
egyetemes felügyelő urunkat, a Canonica Visitatio alkalmából 
egyházunknak magas vendégét, b. Prómt/ Dezső ö Méltóságát 
üdvözölhettük a legnagyobb lelki örömmel szerény iskolánk 
falai között.

A két kitűnő egyházfő kegyesen leereszkedett hozzánk és 
tanítványainkhoz, meglátogató az összes osztályokat, meghallgató 
minden egyes tanár előadását, megnézé könyvtárunkat, gyűjte
ményeinket. alumneumunkat; szóval megismerkedni kívánt in
tézetünk összes viszonyaival.

Nem tudjuk, kielégítő — e magas várakozásukat munkál
kodásunk eredménye ?

1*

Jelentés a i p a s i n  1884 —  85. tanévi állapotáról.
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Mi részünkről a kötelességét híven teljesített, munkás lelki 
nyugalmával fogadjuk ítéletüket. Mert ha az eredmény nem' 
is olyan, a minőt „nagy" atyja fenkölt szellemét örökölt fófel- 
ügyelőnk és az evang. föpásztor minden erényivel jeleskedő 
püspökünk tőlünk vártak: ez nem a mi akaratunkon múlt

Kerületi felügyelő urunk. Fnhiny Trotil ö Méltósága, a ki 
az ünnepély fényét jelenlétével szintén emelni kegyeskedett, 
ezúttal az. idő rövidsége miatt csak az iskolai épület helyiségeit 
tekinté meg, előadásainkat azonban nem látogathatá meg.

Egyházunk e három kitűnő kormányzójának magas láto
gatását, intézetünkre nézve kiváló fontosságúnak tartjuk; mert 
míg egyrészt az ö élénk érdeklődésük, melyet iskolánk szellemi 
és anyagi állapota iránt tanúsítottak, az ő buzdító, szeretetteljes 
szavaik, melyeket nekünk — az iskola munkásainak —juttattak, 
csak ösztönözni fognak bennünket a további lelkiismeretes és 
kitartó munkára; addig másrészt az által, hogy közvetlenül 
megismerkedvén egyházunk szükségleteivel s iskolánk viszonyai
val, ez utóbbinak érdekében vezérférfiainkkal és híveinkkel esz
méket cseréltek: a legközelebb lefolyt örömnapokban e sok 
viszontagságot átélt iskolára nézve talán egy jobb s boldogabb 
jövőnek alapja vettetett meg.

De bármit hozzon is a jövő, hiszen ember tervez, Isten 
végez, bizonyára meg lesz örökítve az elmúlt szép napok emléke 
iskolánk évkönyveiben, hála- és örömteli szívvel fogunk azokra 
mindenha visszaemlékezni.

Tartsa meg a Mindenható még sokáig az ev. egyháznak 
e három jelesét a magyar hazának, a magyar protestáns egyház
nak és az egyházzal elválaszthatlanúl összeforrt hazai evang. 
iskoláknak!

Az új középiskolai törvény értelmében a közoktatási magas 
ministerium által gymnasiunmnkhoz kinevezett kormánybiztos, 
Naher Sándor tankerületi főigazgató úr ö Nagysága február hó 
19-én szerencséltetett bennünket becses látogatásával. Harmad
fél napig tartó, az intézet összes állapotúra kiterjesztett s 
nemes buzgalommal teljesített ténykedését febr. 21-én a kívá
natéra összehívott conferentiával fejezte be. A reánk nézve 
felettébb tanulságos és élvezetes conferentián egyrészt: nyíltan
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feltárta ö Nagysága előttünk épületünk hiányait s fogyatkozásait; 
másrészt pedig a nála megszokott nyájas modorban közlötte 
jóakaraté tanácsait a tanárkarral, és behatóan s kiváló szak
ismerettel szólott különösen azon módszerről, melyet az egyes 
tantárgyak tanításánál követnünk ajánl. A tanítás sikerét ille
tőleg azon tapasztalatának adott kifejezést, hogy a tanárokban 
látja ama törekvést, melyszerint a tanítás mai színvonalát el
érni iparkodnak.

Fogadja ö Nagysága becses látogatásáért és irántunk tanú
sított jóindulatáért köszönetünket.

A lefolyt tanévben egyházi s iskolai alügyelővé s ezek 
folytán az iskolai tanács elnökévé is tek. Kollár János úr 
választatott meg. Tartsa meg a Mindenható felügyelőnket, 
ki nemes ügybuzgalmának már eddigelé is oly sok szép jelét 
adá, számos éven át egyházunk és iskoláink javára!

Ugyancsak ez év folytán — az elhunyt Grcisinyer János 
helyébe — az iskolai tanács tagjává az egyház tek. Zachar 
Emil urat választotta. Megragadjuk az alkalmat, hogy e válasz
tás felett is Örömünknek adjunk kifejezést s az újonnan választott 
iskolai tanácsosnak becses figyelmébe ajánljuk iskoláinkat.

A gymn. könyvtárak kezelése Grossmann Lajos és Kmcty 
János urak leköszönése folytán a t. egyház által Varga Mihálgra 
bízatott.

Az 1884 augusztus hó 28-án megtartott tanári értekezleten 
szétosztattak a tantárgyak s kijelöltettek az osztályfők. —• Mi
után az egyetemes gyűlés határozata értelmében 1885. évi szept. 
1-ével vallásfelekezetünk középiskoláiba az egyetemes tanügyi 
bizottság által kidolgozott új tanterv fog kötelezöleg behozatni, 
már e tanévben tettük meg a szükséges átmeneti intézkedéseket 
s úgy rendeztük be a tanítást, hogy az új tantervnek a jövő 
évben való behozatala minden akadály nélkül eszközölhető 
legyen.

Elgyengült kartársunk, Grossmann Lajos tanár óráiból 7-nek 
ellátására a tek. iskolai igazgatótanács beleegyezésével Kármán 
József és Círoó Géza Lajos urak alkalmaztattak. Az előbbi ta- 
tanította a tót nyelvet a gymnasium összes osztályaiban és a 
szépírást az I. és II. osztályban; az utóbbi pedig a német 
nyelvet az I. osztályban.
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Szept. 1 —3 tartottak a beiratások; ugyan ezen idő alatt 
folytak le a felvételi, pót- és javító vizsgálatok is.

lázept. 4-én megnyittatott a tanév; 5-én megkezdetett a 
rendes tanítás.

Okt. 6-án a tanuló ifjúságnak felolvastattak s megmagya- 
ráztattak az iskolai törvények.

Decz, 21-én adtuk ki a karácsonyi szünidőt, mely 1885 
évi január hó 4-ig tartott.

Január 30-án bevégeztetett az első félév és kiosztattak a 
félévi bizonyítványok.

Márcz. 28-án adatott ki a húsvéti szünidő, mely április 
8-ig tartott.

Az évi vizsgálatok jún. 18-ától június 26-ig tartottak s 
ezeknek végeztével megállapittatott a második félévi osztályzat.

A tanév nagy tiszteletű Mocknvcsák János Tivadar, zólyom - 
egyház megyei föesperes úrnak jelenlétében, mint a ki fötisz- 
telendö püspök úr ő nagyságát helyettesítette, az ünnepélyes 
közvizsgával június 27-én záratott be. Ezen alkalommal osztat
tak ki a bizonyítványok, ösztöndíjak és a jutalom könyvek is.

Jótevők nélkül iskolánk, hála Istennek, e tanévben sem volt, 
mert nagy számmal akadtak nemeskeblü emberbarátok protestáns 
uraink, itteni híveink, sőt más vallásu polgártársaink között is, 
kik iskolánk czéljaira ezúttal is szívesen adakoztak. Fogadják 
nagylelkű adományaikért, melyekről az illető rovatokban fogunk 
megemlékezni, hálás köszönetünket.

II. A tanu lók  vallás-erkölcsi, szorgalm i és 
egészségi állapota.

Tanulóink erkölcsi magaviseleté a lefolyt tanévben általá
nosságban véve jónak mondható, és csak igen kevés eset adá 
magát elő, a hol részünkről szigorúbb fegyelmi eljárás is kíván
ta tott.

Az isteni tiszteletet az ifjúság vasárnaponkint s egyéb 
ünnepnapokon szorgalmasan látogatta, mindig legalább egy 
tanár kíséretében. Kivételt csupán a hidegebb téli vasárnapok



képeztek, a mennyiben ilyenkor az isteni tiszteleten való meg
jelenéstől az ifjúság egészségi szempontból fel lön mentve.

Úrvacsorájához a tanuló ifjúság tanáraival együtt kétszer 
járult, nevezetesen: a húsvéti sz. ünnepek előtt és június 4-én.

A növendékeknek az egyes tantárgyakban tanúsított elő
menetele általánosságban szintén kielégítő volt. Legtöbb elég
telen osztályzat az I-sö osztályban fordult elő. Kitüntetésben 
részesültek, a mennyiben vág}1- ösztöndíjat, vagy jutalomkönyvet 
nyertek: a. negyedik osztályban 8-an. a harmadikban 5-en, a 
másodikban (i-an, az elsőben 8-an, összesen 27-en.

Jóllehet a tavaszi hónapokban a Eeszterczebányán és vi
dékén nagyon elterjedett kanyaró-járvány iskolánkat sem kímélte 
meg, a mennyiben e bajban növendékeink közül is 6-au szen
vedtek; sőt, miután az első osztály növendékeinek majdnem 
fele oly házakban volt elszállásolva, melyekben kisebb-nagyobb 
mértékben kanyaróesetek fordultak elő, az előadások ezen osz
tályban felsőbb intézkedés folytán a járvány csökkenéséig be 
is lőnek szüntetve: mindazáltal tanulóink egészségi állapota 
hál’ istennek a megelőző évekénél az idén sem volt rosszabb. 
Súlyosabb betegségben csak két növendékünk szenvedett, kik
nek egyike mindnyájunk őszinte bánatára hosszabb sinlődés 
után 1885 február hó 4-én meg is halt. Halottunk neve: Lindt- 
ner Aladár T. oszt. tanuló. Béke legyen a jó fiú poraival!

Betegeinket orvosi segélylyel — és pedig díj nélkül — 
t. dr. Bothár Samu városi orvos úr látta el; a szükséges gyógy
szereket t. (xöllner Frigyes úr szintén irigyen kegyeskedett ki
szolgáltatni. E nemeskeblü emberbarátoknak nagylelkű segé
lyükért ezennel is hálás köszönetét mondunk.

III. Az o k ta tá s  nyelve.
Az intézet tannyelve a magyar nyelv; azonban az alsó 

két osztályban, míg a szükség kívánja, az előirt tantárgyak a 
növendékeknek anyanyelvükön, t. i. tótul és németül is meg- 
magyaráztatnak.

Az ág. ev. vallástant a növendékek az intézet mind a négy 
osztályában anyanyelvükön tanulhatják.
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IV. O sztályozási jegyek .
Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
a) Erkölcsi magaviseletben; sittliches Betragen; mravy :
1 -- jó, gut, dobré.
2 — szabályszerű, den Gesetzen entsprechend, zákonom 

primerané.
3 — kevésbbé szabályszerű, den Gesetzen minder entspre

chend, zákonom menej primerané.
4 -- rossz, schlecht, zlé.
h) A tanulmányokban való előmenetelben; Leistungen in 

den Lehrgegenständen; pokroky v umeniach:
1 =  jeles, vorzüglich, vyborné.
2 — jó, gut, dobré.
3 =  elégséges, genügend, dostatoéné
4 - elégtelen, ungenügend, nedostatocné.

V. Igazgató tanács.
Gymnasiumunk a beszterczebányai ág. hitv. ev. egyház- ' 

községnek, mint ezen intézet tulajdonosának és feutartójának 
kebeléből választott igazgató tanács vezetése alatt áll:

Elnöke: tek. Stadler Tófor úr, helybeli egyh. felügyelő: 
illetve tek. Kollár János alügyelő.

Tagjai: nt. Pengd Antal és Mockoncsák János T. lelkészek, 
Burhovszlcy Kálmán, Gsipkay Károly, Drexlcr Frigyes, Hally 
Samu, Zachar Timii, Hullcy Dániel, dr. Mályusz Károly, Szumrák 
Pál, Túr.zó Lajos. Wagner Károly, Grossmann Lajos, Lindtnef 
Dániel, Kármán József. Páterkor ies Jót nos és Iflavatsek András 
e. é. igazgató tanár.

VI. T anári szem élyzet.
(Irossmnnn Tódor Lajos, r. t tanította a latin nyelvet a 

a III. és ÍV. osztályban Heti óraszáma 13.
H/amisek András, r. t. és e. é. igazgató tanította a vallás- 

tant I —IV., a latin és magyar nyelvet az I. osztályban. Heti 
óraszáma 20.
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Junker Ágoston, r. t. tanította a német nyelvet II—IV, a 
földrajzot az I—IV, a magyarok történelmét a III. és ásvány
tant a IV. osztályban Heti óraszáma 21.

Kmety János, r t. tanította a mennyiségtant az I. II. és 
IV, a terrnészettani földrajzt a III. s az ókori történelmet a 
IV. osztályban. Heti óraszáma 20.

Varga Mihály, r. t. tanította a latin nyelvet a II., a ma
gyar nyelvet a II—IV, a mennyiségtant a III. osztályban. Heti 
óraszáma 21.

Óraadók:
Groó Gésa Lajos, tanította a német nyelvet az I. osztály

ban. Heti óraszáma 2.
Kármán József, tanította a szépírást az I. II. és a tót 

nyelvet az 1—IV. osztályban. Heti óraszáma 5.
Dropba András, tanította a tornát I-—IV osztályban. Hét 

óraszáma 4.
Jegyzet. A vallástanban rom. kath tanulóink Droppa József 

helybeli r. k. fógymnasiumi hittanár által oktattattak.

VII. T an terv .
* .I. osztály. Főnöke: Junker Ágoston.

1. Vallástan, h. 2 óra. Ószövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tíz paran
csolat. Tk. Noszág-Kálvi: Bibliai történetek; Vendel-Pálfy, ír - 
mischer és a zólyomi esp. által kiadott (tót): Káté.

2. Latin nyelv, h. 6 óra Mondattani alapon a névalakok 
és a „sum“ ige megfelelő gyakorlatokkal. Praeparati ók készítése; 
házi és iskolai dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss.

3. Magyar nyelv. h. 6 óra. Elbeszélő prózai és költői olvasmá
nyok; értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás: az olvasmányuk 
tartalmának megmagyarázása és szabadon való elbeszélése; sza
valás. A mondatok nemei: egyszerű mondat és mondatrészek; 
mondattani alapon az alaktan. írásbeli dolgozatok. Tk. Szinnyei 
József: Magyar nyelvtan és Dilié,nyi Zs. olv. könyve.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A fő-, melléknév és névmás alak
tana ; fordítás és elemezés. Tk. Toepler nyelvtana.
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5. Tót nyelv — feltételesen kötelezett tantárgy —- h. 2 
óra. Alaktan; olvasmányok, egyes darabok emlékelése és ele
mezése; házi dolgozatok. Tk. D. K. Krátka Mluvnica a Pravopis 
és Loos J  olv. k.

(i. Földrajz, h. 3 óra. A magyar királyság s a Földközi 
tenger környéke. Tk. Laky: Földrajz I. r.

7. Számtan, h. 3 óra. Tizedes számrendszer, tizedes törtek, 
a 4 alapművelet nevezetlen és nevezett egész számokkal, tizedes 
és közönséges törtekkel. Tk. Mocnik-Szabóky.

8. Mértanil rajz, h. 2 óra. Az egyenes vonal és a szög, az 
egyenlöközű és merőleges egyenesek; alapműveletek távolságok
kal, mérés; a háromszög fogalma s tulajdonságai, nemei, alapja 
és magassága; a háromszögek szerkesztése, összeillösége s sym- 
metriája. Tk. Mayerhoífer és Wagner Planimetriája.

9. Szépírás, h. 1 óra.
10. Torna, h. 2 óra.*)

II. osztály. Főnöke: Varga Mihály.
1. Vallástan, h. 2 óra. Jézus élete. Tk. Ujtestámentom. 

Palaestina földrajza.
2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztály pensumának foly

tonos ismétlése mellett az igeragozás mondattani alapon; prae
parat iók készítése, gyakorlatok fordítása és elemzése, házi és 
iskolai dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. Az igeragozás. Egyszerű bőví
tett mondatok, független és függő mondatok Válogatott darabok 
olvasása, elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. Tk. Torkos 
L. nyelvtana és Dlhányi Zs. olv. könyve.-

4. Német, nyelv, h. 2 óra. Alaktan, különösen az igeragozás. 
Olvasmány: Der Argonautenzug és néhány költemény. Havon- 
kint két írásbeli feladat. Tk Toepler: Német nyelvtana.

5. Tett nyelv, h 2 óra Egyesülten az első osztálylyal.
0. Földrajz. h. 3 óra. Európa és Ázsia. Tk. Laky Földrajz

II. és Batizfalvy földrajza.
7. Számtan, h. 3 óra. Az első osztály pensumának átis

métlése után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok,
*) A tanítás, m inthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, 

csak a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra szorítkozott.
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egyszerű hármasszabály, egyszerű kamatszámolás száztól, százra 
százban, olasz gyakorlat. Tk. Mocnik-Szabóky

8. Mértani rajé, h. 2 óra. Négyszögek, nevezetesen a paral- 
lelograxnm fogalma, tulajdonságai és symmetriája. A par. szer
kesztése és összeillösége; sokszögek alkotó részei, nemei, sym
metriája, szerkesztése és összeillösége; a távolságok arányossága, 
az idomok hasonló helyzete, hasonlósága; a kerület és terület 
kiszámítása, az idomok átalakítása, az alapműveletek. Tk. Mayer- 
hoffer és Wagner Planimetriája.

9. Szépírás, h. 1 óra.
10. Torna, h. 2 óra. Egyesülten az I. osztálylyal.

III. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a ma

gyarhoni prot. egyház története. Tk. Haan L. és Baltik Fr. 
egyh. tört.

2. Latin nijr.lv. h 7 óra Az alaktan, folytonos ismétlése 
mellett az esettan, acc. és nőm. enni iniin. megfelelő fordítási 
gyakorlatokkal. Olvastatott: Livius: Róma története. Elemzések, 
iskolai és házi dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss és Eliseher olvk.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. Az egész mondattan; körmon
datok; helyesírás és az írásjelek használata Az életben leg
gyakrabban előforduló ügyiratok. Válogatott darabok olvasása, 
elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. Tk Torkos magyar 
nyelvtana és Krdélyi-Indali Péter olvk. III. r

4. A énirt nyelv, h 2 óra. Az alaktan ismétlése mellett 
mondattan; olvasmányok, költemények emlékelése; havonkint 
két írásbeli feladat. Tk. Toepler nyelvtana és Lűben und Nacke 
olv. IV. r.

5. Tót nyelv, h 2 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; 
mondattan; olvasmányok elemzése; házi dolgozatok. Tk. Mráz 
P. nyvt és Loos J. olvk

ti. Földrajz, h. 2 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. Tk. 
Laky Földrajz III. r

7. Történelem, h. 2 óra. A magyarok története. Tk. Hor
váth kisebb kiadása.

8. Mennyiségtan, h 4 óra. Hatványozás, gyökvonás, össze
tett viszonyok és arányok, összetett hármasszabály, egyszerű ka
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matszámolás, leszámolás, időhatár-számolás, arányos-osztás, ve
gyítés- és lánezszabály, kamatok kamatja. A kör, kerület- és 
területének kiszámítása, kerülék, mentelek, hajtalék, a megfelelő 
mértani rajzzal. Tk. Mocuik-Szabóky.

9. Természettant földrajz, h. 2 óra. A természettan alap
fogalmai és alaptörvényei, nevezetesen: a nehézségeik), annak 
hatásai a physikai testekre, a hő, a fény, a mágnesség, elek
tromosság ; a föld mint világtest; a föld magában véve, külö
nösen a tenger hullámzása, dagály és apály; a légkör, a föld 
belseje. Tk. Dr. Schmidt Ágoston: Term, földr.

10. Torna, h. 2 óra.

IV. osztály. Főnöke: Kmety János.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Tk 

Tiseher-Margócsi és Wendel-Pálfy a magyaroknál, Kuzmányi a 
tótoknál.

2. Latin nyelvtan, h. 6 óra. Az alak- és esettan ismétlése 
mellett az idő- és módtan, fordítási gyakorlatokkal; prosodiá- 
ból a lényegesebb szabályok. Olvasmányok: Livius: Róma tör
ténete; Ovidiusból: Daedalus és Icarus; Phaedrusból nehány 
mese. Az olvasott darabok emlékelése. Házi és iskolai dolgo
zatok. Tk. Schultz-Kiss nyt. és gyakorlókönyv és Elischer ol
vasókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Körmondatok, a helyesírás sza
bályai. írásjelek használata. Stilisztikából: Az irály általános 
kellékei: az egyszerű és szépirály kellékei; hangsúlyos és idő
mértékes verselés. Olvasmány: Arany J. Toldija és szemelvé
nyek az olvasó könyvből. Két hetenkinf egy írásbeli dolgozat: 
Tartalmuk a tanultak- s olvasottakkal összefüggésben. Tk. Dr. 
Koltai Virgil.

4. Német nyelv. h. 2 óra. A mondattan folytatása, olvas
mányok, költemények emlékelése, havonkint két Írásbeli fel
adat. Tk. Mint, a III. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 óra. Egyesülten a 111. osztálylyal.
ti. Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia föld

rajza. Tk. Scholtz Albert.
7. Történelem, h. 4 óra. Ókor. Történelmi alapfogalmak. A 

keleti népek, nevezetesen: az egyiptomiak, izraeliták, babylo-
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niaiak, phöniciaiak, karthágobeliek, kis-ázsiai népek, indok, 
baktriaiak, perzsák, de legkivált a hellének s végre a makedó
nok, földrajzi, történelmi és míveltségi viszonyainak előadása. 
Tk. Batizfalvv István.

8. Mennyiséyinn. h. 4 óra. Összetett viszonyok és arányok, 
összetett hármas szabály, egyszerű kamatszámolás, idöhatárszá- 
molás, társaságszabály, vegyités-, lánczszabály, kamatok ka
matja. Első fokú egyenletek, egy és több ismeretlennel. Tömör- 
mértan. Tk. Moenik-Szabóky.

9. Természetrajz, h. 2 óra. Ásvány- kőzet- és földtan. Tk. 
Dr. Roth Samu.

10. Torna, h. 2 óra Egyesülten a III. osztálylyal.

Megjégyczfcetik. hogy a mennyiben a jelen tanév átmeneti, az egye
temes tanügyi bizottság által készített s az egyház-egyetem által 1884-ben 
kötelezővé te tt tantervet ez évben mindenben még nem lehetett követni.

VIII. M ellékintézetek.

1. Bajziskola, A gymnasium valamennyi növendékére nézve 
a rajz kötelező tantárgy. A rajziskola két fokosztályból állott; 
az egyikben az I. és II., a másikban a III. és IV. ö. növendékei 
nyertek heti két-két órában oktatást.

Az oktatásért két frtnyi külön díj járt, mely azonban a 
szegényebb tanulóknak el is engedtetett. Tanár: Varya Mihály, 
r. gyrun. t.

2. Az énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség ha
tározatánál fogva, minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. 
Az énekiskola szintén két tanfolyamból állott, hetenkint egy-egy 
tanórával. A kezdők tanulták az elemeket, a haladók éne
keltek négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Enektanár: 
Polevkovics János.

3. Fatcni/észtö-intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanu
lókat, a kik erre önként jelentkeztek, nt. Pénzéi Antal, hely
beli ev. lelkész úr oktatta, hetenkint 2 órában.
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IX. Taneszközök.

I  Könyvtárait.
a) A gymnasiumi könyvtár áll 4216 kötetből. A lefolyt 

tanévben részint ajándékozás, részint vétel utján 187 kötetben 
72 művel szaporodott. A többi között megszereztetek: Horváth 
M. : Magyarország függetlenségi harczának története 184%-ben ; 
Kőim 8: A zsidók története Magyarországon I. köt.; Toldj7 F .: 
A magyar költészet kézi könyve; Finály Henr.: A latin nyelv 
szótára; Hunfalvy J.: Dél-Hurópa földrajza; Kloeden : Handbuch 
der Erdkunde, IV-ik köt.; Urbanitzky : Die Elektricität im Dien
ste der Menschheit stb.

Több könyv ajándékozása által gyarapították e könyvtárt: 
A magyar Tud. Akadémia, Böhm Károly, főgymn. igazgató, Junker 
Ágoston (18 kötet) és Grossmaun Lajos tanár urak; a Franklin- 
Társulat, Lampel Róbert s több budapesti könyvkiadó úr.

b) A Dilinberger-féle könytárban van 726 kötet könj'v, 
3 atlasz és 27 térkép.

c) Az ifjúsági könyvtár 899 kötetet foglal magában. Ez év
ben szereztetett 38 kötetet tevő jeles ifjúsági irat; ajándékaik
kal gyarapítók: Moczkovesák Gyula I. oszt. tanuló 8 k., Horn 
Rezső III. o. t. 1 k. és Rosenauer Vilmos I. oszt. t. 1 kötettel. 
Mindezen szaporítások daczára e könyvtár a múlt évi kimuta
tással szemben apadást tüntet föl, minek oka abban rejlik, 
hogy ez évben alaposan átvizsgáltatván, több könyv mint — 
különféle okoknál fogva — nem ifjúsági könyvtárba való, on
nan kitétetett.

A könyvtárakkal kapcsolatban megemlítendő, hogy a ta
nári kar számára a következő folyóiratok és lapok járnak: 
Magyar nyelvőr, Egyetemes philologiai közlöny, Századok, Pro
testáns egyházi és iskolai lap, Evangélikus egyház és iskola.

Könyvtárnok : Varga Mihály.
II. Szertárak és ilyüjteményilt.
1. A földrajzi gyűjtemény7 áll 28 térképből (18 földrajzi, 

10 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld- és egy égtekéböl 
Ehhez a lefoly tanévben hozzávétetett: Kirchhoff: Rassenbil- 
der zum Gebrauch beim geogr. Unterrichte; összesen 12 kép.

Felügyelője: Junker Ágoston
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2. Az éremgyüjtemény 457 érmet tartalmaz. Az idén 
gyarapították: Grossmann Lajos úr 2 és Urbányi Sándor úr 
1 darabbal.

Megemlíttetik itt, bogy Grossman Lajos tanár úr az is
kolának egy, a Rákóczy-korból származó, ékítményekkel díszí
tett kardot ajándékozott.

Kezelője: Varga Mihály.
III. Terméseetrajgi- gyűjtemények.
a) Az állatgyüjtemény foglal magában: 21 emlőst, 112 

madarat, 4 hüllőt, egy kétéltüt, 11 halat, 178 kagylót, 364 ro
varfajt és 180 tojást.

b) A növény-gyűjtemény áll 506 növény- és 132 mag
fajból. —

c) Az ásvány gyűjtemény tartalmaz 951 ásványt és 114 
jegeczmintát. Szaporodott 100 darab ásványnyal, és pedig vé
tel utján 31, ajándékozás által 69 darabbal. Ajándékaikkal gya
rapították : Rosenauer Vilmos, Moczkovcsák Gyula, Burkovszky 
Kálmán, Seenger Lajos, Gemziczky Béla, Barancsek Péter, Du- 
chony Lajos és Koritsánszky József tanulók.

A természetrajzi gyűjtemények számára az említetteken 
kívül a lefolyt tanévben megszereztettek : Hochstetter: Geolo
gische Bilder der Vorwelt und der Jetztwelt, 24 tábla és Leu
temann : Állattani képek; szám szerint 18.

Felügyelő: Junker Ágoston.
IV. A mennyiségtan/ sgertár tartalmaz 120 tömörmértani 

testet s 10 eszközt.
Kezelője: Kmety János,
F. A terméssel- és vegytani sgertár áll 348 készülék- és mű

szerből. Gyarapítására fordíttatott 38 ir t  58 kr., mely összegen 
68 készülék és több vegyiszer vétetett.

Kezelője az előbbinek: Kmety János, az utóbbinak: Jun
ker Ágoston.

VI. A rajzszertár 935 mintából áll; ezen szám a múlt évi
vel szemben apadást mutat azért, inert a hosszas használat 
folytán megromlott példányok mint hasznavehetlenek kitétettek 
s minthogy a szükség nem kívánta, újakkal nem pótoltattak.

Felügyelője: Varga Mihály.
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VII. A senes zer tár. Ez egy harmoniumot, számos, szertár
noka által írt egyházi és világi énekdarabot és 80 kőnyomatú 
egyházi énekekből álló füzetet tartalmaz.

Szertár nők: Polevkovics János.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk.

X. Segélyző in tézetek , ösztöndíjak , ju ta lm ak .

1. A tapintásét a lefolyt tavévben 19 tanulót látott el 
ebéddel. Vacsora a jentkezök csekély száma miatt ez évben 
sem adatott; a jövő tanévben azonban, ha legalább 10-en je
lentkeznek, adunk vacsorát is.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 írt évi díj fize
tendő, csupán ebédért 20 frt. Ez utóbbi 3 tanulónak egészen, 
2 pedig felerészben elengedtetett. Az elengedett összeg 80 
frtot teszen.

Supplicatio utján 277 frt 38 kr. gyűlt be, nevezetesen: a 
zólyomi esperességből 71 frt 78 kr.; a honti és barsi esperessé- 
gekböl 51 frt.: a budapesti, pesti, nógrádi és békési esperessé- 
gekböl 154 frt íiO kr. Megemlítendő itt még, hogy tápintézetünk 
tőkéjét ngys. Fiuk Ádám, kir. táblai biró és dr. Clierven Flóris 
fögymn. tanár urak a „Loos József emlékére“ tett 100 frtnyi 
alapítványnyal s a beszterczebányai „Hitelegylet“ 20 frtnyi ado
mánynyal gyarapították.

Megjegyeztetik, hogy az előbbi kegyes adomány ezentúl 
Loos József-féle alap czimen fog kezeltetni és évi kamatai a 
fentnevezett nagylelkű alapítók akaratához híven az alumnisták 
segélyezésére íordíttatnak.

Beneficiumban részósíték alumnistáinkat: báró Prónay 
Dezső, egyetemes felügyelő úr ö Méltósága, Ujkereszty István 
és Hlavatsek András.

Ezenkívül Beszterezebányán következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet számára: Stadler Tófor 25 frt. Kollár 
János 5 frt. Halassy Gyula 3 frt. Scholcz Rezső 5 frt. Hüttner 
Ida 4 frt. Beszterczebányai takarékpénztár 5 frt. Hitelegylet 
Beszterezebányán 3 frt. Beniats Lajos 1 frt. Hanzlik 1 frt. 
Szumrák Ede 5 frt. Szumrák Pál 4 frt. Csipkay Károly 5 frt.
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Mályusz 2 frt. Drexler Frigyes 2 írt. Burkovszky Kálmán 1 
frt. Lud. Turzo 1 frfc. Louise Rakovszky 2 frt. H. J. 1 frt. 
Göllner Frigyes 2 frt. E. Hortsek 2 frt. S. Bodorovszky 1 frt. 
Walter And. 1 frt. Szumrák Gusztáv örököse 2 frt. Amman 
Arzén 1 frt. Dillnberger E. 1 frt. Chovan 1 frt. Yladár Antal 
1 frt. Dr. Bothár Samu 2 frt. Gr. B. 1 frt. Heinlein Auguszta 
1 frt. Gally Sámuel 1 frt. Dillnberger Malvin 1 frt. Barna 1 
frt. Herritz Rezső 1 frt. C. Knauer 1 frt. Szumrák utódai 1 
frt. Ozerva 50 kr. Maohold F. 1 frt. Dobrovits 1 frt. Kiszely 
János 1 frt. Dr. Klimo Jenő 1 frt. Würsching 1 frt. Márkus és 
Buchfellner 1 frt. Chovan Jáuos 1 frt. Samuel Wagner 1 frt. 
Rosenauer Lajos 1 frt. Holeseh Adolf 1 frt. Kleszkeny János 
1 frt. Furgyik István l frt. D. Nadeja 1 frt. Susanna Pálesch 
1 frt. Zachar Emil 1 frt. Daniel Bisztricsan 1 frt. Klimo And
rás 1 frt. Sz. 50 la-. Rosenauer Witt. 2 frt. Egy valaki 40 kr. 
Jeszenszky Sánd. 1 frt. Linkeseh 1 frt. Tulinszky 1 frt. Krom- 
pecher 1 frt. Lavotta Ödön 1 frt. Bothár G. 1 frt. Bothár L. 1 frt. 
Hulley Dániel 2 frt. Kohn Jakab 10 frt. Sponer 1 frt. Greisin- 
ger-testvérek 1 frt. B. 1 frt. N. N. 50 kr. Pálesch I frt. Burda 
Károly 1 frt. Krumm Gy. 1 frt. Sonnenfeld S. 2 frt. Pusch
mann G. 2 frt. Krcsméry utóda 1 frt. Holeseh István 1 frt. 
Holeseh Árpád 1 frt. Benyáts Károly 1 frt. Leindörfler 2 frt. 
Biermann 1 frt. Krieser 50 kr. Kevecska András 1 frt. Pro
kopj? János 1 frt. özv. Okoliesányiné 1 frt. Jelenovits Dani 50 
kr. Gryllusz 50 kr. Karsch 40 kr. Ondrey Lajos 40 kr. Palinay 
János 40 kr. M. A. 1 frt. H. J. 1 frt. T. F. 1 frt. B. I. 2 frt. 
Kamaszy 1 frt Nádeja András fiai 1 frt. Jurányi Adolf 1 
frt. Egy valaki 50 kr. Joli. Stik 50 kr. ifj. Szimonidesz Dani 50 kr. 
Klimo Pál 50 kr. J. Wanko 30 kr. Krappe 1 frt. Stollmann 
Lud. 1 kr. Stollmann Adolf 50 kr. Dobák Dani 40 kr. Lopusny 
Dani 40 kr. Eisert Erich 30 kr, Dr. Raitsits 1 frt. Lamer 1 
frt. N. N. 30 kr. M. Starke 50 kr. N. N. 20 kr. Szameth Mi
hály 50 kr. Móry Ferencz 1 frt. Elszasz 30 kr. Jós. Móry 1 
frt. Egy valaki 30 kr. Kohn 30 kr Herczka 30 kr. Preisich 
50 kr. N. N. 30 kr. N. N. 50 kr Figusch 40 kr. Kulfan György 
30 kr. Svonyavecz Lajos 40 kr. Beniats Gusztáv 1 frt. Chillo 
György 30 kr. Klimo Gusztáv 50 kr. Bússányi 25 kr. Skoda 
20 kr. Adamovics A. 20 kr.
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Az 1883/4-ik tanévben utólagosan befolyt adományok, me
lyek, miután az Értesítő már sajtó alatt volt, nem valának 
többé közzétehetők, a következők: Nádeja Dani 1 írt. Gryllusz 
Károly (iO kr. Szlanencsik Rudolf 20 kr. Szlanenosik Samu 
50 kr. Dobák Adolf 50 kr. Furgyik János 50 kr. Szliuka Já
nos 50 kr. Bisztrícsan Dániel 1 frt Ujkereszty 50 kr. Lamer 1 
frt. Klobusiczky Sámuel 30 kr. Tullinszky Péter 50 kr. Gem- 
zicky Mátyás 50 kr. Ráfael Pickier 50 kr. Tóth Viktor 50 kr. 
Csecsetka Lajos 30 kr. Georg Bútora 20 kr. Drako János 30 kr

2. A (jyóyyszeralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés eseté
ben a szegényebb tanulók gyógyszertári kiadásai; jelenlegi ál
lása 230 frt.

Kezelője: az igazgató.
3. A segélyalap, mely két, év előtt növendékeink krajczá- 

ros adományaiból keletkezett, rendeltetése az, hogy belőle a 
nagyon szegény tanulók tankönyvekkel láttassanak el

Ennek javára az 1884/5. tanévben adakoztak: mélts. br 
Pi'ónay Dezső egyetemes főfelügyelő úr 10 frt nagytiszt, Moc- 
kovcsák János föesp. úr 2 frt. J. K. 41 kr. A. H. 40 kr. N. N. 
50 kr. K M. 40 kr. Dobsinszky Lajos 1(1 kr. Komáry Gyula 
15 kr. Turzó Iván 45 kr. Seenger Lajos 15 kr. Chovan Ödön 
10 kr. Barancsek Péter 10 kr. Gemziezky Béla 6 kr. Dilluber- 
ger Béla 1 frt. Adamo vies Emil 10 kr. Markovits Lajos 10 kr. 
Göllner Hugó 1 frt N. N. 33 kr. Dnchony Lajos 6 kr. Zorkó- 
czy János 14 kr. Henriczi Béla 50 kr. Ormisz F. 10 kr. Korit- 
sánszky József 20 kr. Horn Rezső 0 kr. Dobák Sándor 5 kr- 
Jelenovits D. 20 kr Pertzián Ad. 10 kr. Laezc D. 5 kr. Bur- 
kovszky Kálmán 1 frt. 56 kr. Skultéty János 90 kr. Bussányi 
Gy. 16 kr. Perezián V. 5 kr. Jurányi K. 6 kr. N. N. 3 kr. Krumm 
Gy. 6 kr. Kurjatko Mátyás 10 kr. Gally S. 50 kr. Mockovcsák 
Gyula 1 frt. 5 kr Krausz S. 2 kr Markovics S. 3 kr. Rose- 
nauer Vilmos 10 kr. Blasko J. 3 kr. Horn Leonh. 4 kr Sveng 
L. 10 kr. Chovan Lajos 10 kr. Kurjatko Rezső 10 kr. N. N 
20 kr. Összesen: 24 frt. 6 kr. — Ebből levonván a tankönyvek 
vásárlására fordított 6 frt. 76 krt., marad 17 frt. 30 kr

Ezen összeg már a múlt évben gyümölcsözés végett el he
lyezett 34 frt. 51 krral együtt: tesz : 51 frt. 81 krt, mely a besz- 
terczebányai „Hitelegylet“-nél van letéve.
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Van azonkívül ezen alapnak több kötet tankönyve, me
lyek részint ajándékozás, részint vétel utján szereztettek.

A „Segély-alap“-bél a lefolyt tanévben 1 tanuló egészben, 
2 pedig részben segélyeztetett tankönyvekkel.

E helyen emlékezünk meg tiszt. Trompler Ernő úrnak, a 
helybeli ev. leányiskola tanárának szíves ajándékáról is, mint 
a ki két szegény sorsú növendékünket egy-egy öltözet ruhával 
megörvendeztetni kegyeskedett.

A segélyalap kezelője: Varga Mihály.
4. Ösztöndíjak.
a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tőkéje 603 írt 

57 krt teszen, megjutalmaztattak: Jurányi Károly II. o. t. 8 
írtta l; Chillo János I. o. t. 8 írttal és Chovan Lajos I. o. t. 
4 írttal.

b) A méltóságos és főt. bányakerületi gyűlés által ösz
töndíjak czímén tanintézetünknek e tanévre is kegyesen meg
szavazott 100 osztr. ért. írtból fötisztelendö dr. Szeberónyi 
Gusztáv püspök s kir tanácsos úr ö nagyságától a tanárkar 
ajánlatára 10 —10 írtjával következő tanulók kaptak: Barancsek 
Péter, Dobsinszky Lajos, Butsan Pál, Hicsko József IV. o. t . ; 
Adamovits Emil, Laczo Dániel, Ormisz Fedor III. o. t . ; Augusz- 
tinovics Győző II. o. t . : Sensel György és Gregor Kálmán I. 
oszt. tan.

Úgy a mólt. és főt. bányakeriiletnek nagylelkű adomá
nyáért, mint föképen fötisztelendö püspök úr ö nagyságának 
ki annak kieszközlése által iskolánkat magas személye iránt a, 
legnagyobb hálára kötelezé, ezúttal is legforróbb köszönetét 
mondunk s iskolánk szegényeit továbbra is kegyes pártfogá
sába ajánljuk.

c) A feloszlott. „Zolyommegyei magyar olv. és társáig, 
egylet" vagyonából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, ki 
társai között a tanév folytán a magyar nyelvben a legnagyobb 
előmenetelt tanúsította, Beszterczebánya sz. k. város. t. tanácsa 
a tanárkar ajánlatára Chovan Lajos I. o. tanulónak adományozta.

d) A Heinrich-féle 14 — s a beszteroze bányai nagyt. egy
házközség által adományozott 10 frt. ösztöndíj egyenlő részle
tekben Komáry Gyula IV. és Markovics Lajos III. o. tanulók
nak adatott.

2*
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e) A Dillnberger Károly-féle 400 frtnyi alapból jutalom- 
könyveket, nyertek: Seenger Lajos, Tvrdony Ervin IV. o. t ; 
Dillnberger Béla III. o. t . ; Burkovszky Kálmán, Hallay Zoltán.
II. o. t. ; Gally Sámuel, Moczkovcsák Gyula, Pákán József 
és Zachar Gyula I. o. tanulók.

f) A zólyomi esperességi, csupán tanitófiak által élvezhető 
6 frtnyi segélypénzre érdemesül a nt. esperességnek a tanár
kar által Nemann Pál IY. o. tanuló ajánltatott.

g) A nt. és tk egyházi presbyterium az egész tandíjat 11 
tanulónak, a tandíj felét pedig 3-nak engedte el.

h) A nagyméltóságu ínagy. kir. pénzügyministerium által 
Gregor Kálmán I. o. és Augusztinovits Győző II. o. tanulók 
egyenként 100 irtai jutalmaztattak meg.

XI. A tanu lók  névsora, szü letéshelye, vallása*)

I. Osztály.
1 Blasko János, Alsó-Lehota — Zólyom, a.
2 Blatniczky István, Beszterczebánya — Zólyom.
3 Brózik Emil, Nagy-Falu — Árva a.
4 Chilo János, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
5 Chovan Lajos, Beszterczebánya —■ Zólyom, ö. 
tí Danko Dani, Radvány — Zólyom, a.
7 Fábry Károly', Korpona — Hont.
8 Gally Samu, Beszterczebánya — Zólyom, j.
9 Gregor Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.

10 Hercsúth Kálmán, Kis-Csepcsén Turócz.
11 Horn Leonhard, Budapest — Pest.
12 Hulluk János, Csábrág-Yárbók — Hont a. k.
13 Huszágh Gusztáv, Hajúik — Zólyom, a. k.
14 Izák János, Pojnik — Zóly'om. a.
15 Kohót Károly, Mosócz — Turócz. a.

*) A rövidítések m agyarázata: ref. - reform átus; r. — róm ai katlio- 
likus ; mt. ~  m agántanuló; m. — mózes vallási! ; .ö. =  ösztöndíjas; j. -= ju 
talomkönyves ; k. — k ilép e tt; a. — alumnista.

A hol a vallás nincs jelezve, ág. h. ev. értendő.
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16 Kovács Vilmos, Beszterozebánya — Zólyom.
17 Krausz Samu, Brezrió-Myto — Zólyom, a.
18 Krompecher Dezső, Beszterozebánya — Zólyom.
19 Kurjatko Rezső, Szászova — Zólyom.
20 Lindtner Aladár, Beszterczeb. — Zólyom, meghalt.
21 Markovics Samu, Rád vány — Zólyom
22 Moczkovcsák Gyula, Nagy-Becskerek — Torontói, j.
23 Pákán József, Danova — Turócz. j.
24 Poljovka András, Beszterozebánya — Zolyom.
25 Rosenauer Vilmos, Beszterozebánya — Zólyom.
26 Scheer Gusztáv, Beszterozebánya Zólyom.
27 Sensed György, Rudlova — Zólyom, ö.
28 Sveng Lajos, Zólyom — Zólyom.
29 Tichy János, Radvány — Zólyom, a.
30 Timko Bohus, Pribócz — Turócz. a.
31 Török Tihamér, Dózna — Arad. r.
32 Turzó Vilmos, Radvány — Zólyom.
33 Zachar Gyula, Beszterozebánya — Zólyom, j.

~v~
II. Osztály.

1 Algöver Andor, Podluzsán — Hont. a.
2 Augusztinovics Győző, Pásztó — Heves. ö.
3 Braun Ignácz, Pásztó — Heves. m. int.
4 Braun József, Pásztó — Heves. m. rnt.
5 Burkovszky Kálmán, Beszterozebánya — Zólyom, j.
6 Bussányi Gyula, Beszterozebánya — Zólyom.
7 Hal lay Zoltán, Pásztó — Heves. j.
8 Horn Gusztáv, Beszterozebánya — Zólyom, k.
9 Javorka András, Beszterozebánya — Zólyom, k.

10 Jurányi Károly, Trnova Turócz. a. ö.
11 Krumm Gyula, Beszterozebánya — Zólyom.
12 Kurjatko Mátyás, Szászova — Zólyom.
13 Müry Gusztáv, Szent-Imre — Pest. ref,
14 Perczián Vilmos, Bócs-Ujhely ■— Alsó-Ausztria.
15 Pjeczka István, Beszterozebánya — Zólyom.
16 Skultéty János, A.-Lehota — Zólyom, a.

v



III. Osztály.
1 Adamovics Emil, Beszterczebánya Zólyom, ö
2 Dillnberger Béla, Beszterczebánya — Zólyom, j. 

' 3 Dobák Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
4 Duchony Lajos, Rád vány - -  Zólyom.
5 Göllner Húgo, Beszterczebánya — Zólyom.
6 Henriczi Béla, Alsó-Sztregova — Nógrád.
7 Horn Rezső, Radvány — Zólyom.
8 Huszágh Gyula, Hajnik — Zólyom a
9 Jelenovits Dani, Beszterczebánya — Zólyom

10 Koritsánszky József, Radvány — Zólyom.
11 Kreva Béni, Alsó-Kubin — Árva. a
12 Laczo Dániel Beszterczebánya — Zólyom, ö.
13 Markovit« Lajos, Radvány — Zólyom, a. ö.
14 Ormisz Fedor, N.-Röcze — Gömör. a. ö.
15 Pertzián Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
16 Zorkóozy János, Radvány — Zólyom.

IV. Osztály.
1 Barancsek Péter, Beszterczebánya —. Zólyom, ö.
2 Butsan Pál, Beszterczebánya - Zólyom, ö.
3 Chovan Ödön, Beszterczebánya — Zólyom.
4 Dobsinszky Lajos, Derencsén — Gömör. a. ö
5 Gemziczky Béla, Beszterczebánya Zólyom.
6 Heinlein Adolf, Beszterczebánya -- Zólyom.
7 Hicskó József, Karlova — Turócz. a. ö.
8 Komáry Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
9 Korbélyi János, Beszterczebánya - Zólyom.

10 Neinann Pál, iSzászova — Zólyom, ö.
11 Báró Nyáry Antal, Radvány — Zólyom ref. int.
12 8eenger Lajos, Badin — Zólyom, r. j
13 Schvarz Miksa, Detva — Zólyom, m. mt.
14 Turzó Iván, Beszterczebánya — Zolyom
15 Tvrdony Ervin, Radvány — Zólyom, j.

Létszám: 80.
— v --------
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XIII. A tanu lók  nyelv ism erete .
I. osztály: magyar-tót-német 11, ma gyár-tót 22/
II osztály: magyar-tót-német 4, magyar-tót 9, magyar

német 2, magyar 1.
III. osztály: magyar-tót-német 5, magyar-tót 11.
IV. osztály: magyar-tót-német 7, magyar-tót 8.
Összesen: magyar-tót-német 27, magyar-tót 50, magyar-

német 2, n.agyar 1.

XIV. T udósítás a jö v ő  tan év re  vonatkozólag.

1. Az 1885/86-ki. tanév szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig 
tartanak a beiratások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes 
megnyitása s kezdődik a rendes tanitás.

2. A későbben jövök csak azon esetben fognak felvétetni, 
ha elkésésöket alapos okokkal indokolták.

3. Tanpénz s más illetékek fejében fizetnek a jövevények 
12 frt 88 krt, volt tanulóink 10 frt 83 krt. Ehhez járul még 
rajzért 2 frt. Mindezen illetékek fólévenkint is, de mindig 
előre fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre 
lefizetni az ephorusnál. Ebédért 20 frt, ebédért és vacsoráért 40 
frt fizetendő egész évre. A növendékek tápintézetünkben hetén- 
kint kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igaz
gatóság. Szegényebb sorséi szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, 
hogy az igazgatóság kötelességének fogja ismerni, mennyire 
lehet, a legolcsóbb. szállásokat megszerezni.

6. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók 
helybeli ev. egyházunk t. ez. prosbyteriumáhöz folyamodhatnak 
a tápdij és a tanpénz elengedéséért. A jövevény tanulók kér
vényei azonban csak a tanév 2-ik felében vétethetnek figye
lembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és példás 
magaviseletüknek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.
7. Végül pedig, hogy a t. ez. szülök főleg a gymnasiumba 

való fölvételt és az egyik osztályból a másikba való átlépést 
illetőleg tájékozva legyenek, szükségesnek tartjuk az új közép-



iskolai törvénynek (1883. XXX.) ide vágó pontjait tudomásukra 
hozni. ..Mind a gymnasium, mind a reáliskola első osztályába 
csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 9-ik évét mái 
betöltötték, és vagy arról, hogy a népiskola 4 alsó osztályát jc 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt 
mutatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonlc 
mérvű képzettséggel birnak. Ugyanazon iskola egyik osztásá
ból a következő felsőbb osztályba csak azon tanuló léphet, ki 
az elvégzett osztálybeli rendes tantárgyak mindegyikéből, nem 
számítva ide a szépirást és testgyakorlatot, legalább is elégséges 
osztályzatot nyert. Azon tanulónak, ki egy tárgyból kapott 
elégtelep osztályzatot, az intézet tanári testületé megengedheti, 
hogy amaz osztályzat kijavítása végett a következő iskolai év 
kezdetén vizsgálatot tehessen. A ki két tárgyból kapott elég
telen osztályzatot, az csak rendkívüli esetben a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister, illetőleg a tanintézet felekezeti főhatósága 
engedélyével bocsátható javító vizsgálatra. — A ki kettőnél 
több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot: az javító vizsgálatra 
semmi esetre sem bocsátható. A javító, nemkülönben a pót- 
vizsgálatot is rendesen azon intézetben kell a tanulónak letennie, 
melyben az elégtelen tanjegyet kapta és illetőleg a vizsgálatot 
elmulasztotta.“

N ávestie.
1. Budúci skolsky rok pocne sa, 1-ho Sept. b. r., do 3-ho 

trvá zápis u riaditela. 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnostne a 
pocne sa riadné vyucovanie.

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú mőcfi byf prijatí, 
ked’ opozdenie svoje základne odővodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, mimo kreslenia obnásajú do- 
hromady u novo príchodzích ziakov 12 zl. 88 k r.; byvalí cho- 
vanci násho ústavu platia len 10 zl. 83 kr. Za kreslenia platí 
sa 2 zl. eelorocne. — Poplatky tieto mozno i polrocne, vzdy 
ale vopred platif.

4. Alumnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Ephora 
zaplatif. Za holy obed platif. sa má 20 zl., za obed spolu i s
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vecerou 40 zl. oelorocne. Alumneum nase dáva dvaráz tyhodne 
múöné jedlo.

5. 0  ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditelstvo. — 
Chudobnejsich rodicov dovolujeme si upozornif, äe si riaditel- 
stvo za povinnosf pokladá o byty i za sebe levnejsiu cenu 
staraf sa.

6. Ohudobni, pri tom ale pilni a mravni ziaei mozu sa k 
slávnému presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o 
odpustenie poplatkov jak od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy 
ale novopriehodzich nemozu sa do povahy vziaf len v druhom 
polleti, ked’ totizto prosebnici pilnosf a mravnosf svoju uz na 
nasom ústave skutkom dokázali boli.

()d poplat ku za veőern neinőze sa nikto oslobodit'
7. Konecne. aby páni rodicia o vstnpeni do gymnasiuma a 

o prestúpeni z jednej triedy do druhej poucení boli, za potrebne 
uznávame niektoré punkty nového zákona (> strednych skolách 
(1883. XXX. i tu uviesf: „Do prvej triedy gymnasiuma a reálky 
sa len taki ziaci prijmu. ktori deväf rokov svojho veku doplnili 
a vysvedceuim preukázaf mózu. ze styri triedy ludovyeh skol 
s dobrym prospechom skoncili, alebo skrz prijimác-u skúsku do- 
kázu, ze potrebnú sbehlosf májú. Z jednej triedy do nasledu- 
iúcej vyssej triedy len ten ziak méze prestúpif, ktory z pre- 
vzatych vsetkycli riadnych predmetov, sem nepocitujúe krasopis 
a telocvik, aspon dostatocnú znátnku obdrzal. Ziakovi, ktory z 
jedného predmetu obdrzal známku nedostatocnú, inóze sbor 
ucbársky povolif, aby cielom napravenia tejto známky zaciat- 
kom nového skolského roku skúsku slozil. Kto ale z dvoch 
predmetov dós tál známku nedostatocnú, ten len v tóm }»áde 
bude k nápravnej skúske pripusteny, ked’ k tomu od \’ys. Min. 
Vyueby a Osvety, v ústavoch konfessionálnych ale od.hlavnej 
vrchnosti cirkevnej povolenie obdrzí. Kto z viac ako z dvoch 
predmetov dostal známku nedostatocnú: ten na ziadon pád ku 
nápravnej skúske pripusteny byf nemóze. Nápra.vnú, tak tiez 
aj náhradnú skúsku tnusí ziak v töm ústave siozit, v kto- 
rom nedostatocnú známku obdrzal, alebo kde skúsku za- 
meskal.
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Zur N achricht.

1. Das Schuljahr 1885/86 beginnt am 1. Sept. i. J., bis 
3-ten dauert die Inscription, am 4-ten wird das Schuljahr feierlich 
eröffnet werden, und der regelmässige Unterricht nimmt seinen 
Anfang.

2. Die später Angekommenen werden nur in jenem Falle 
aufgenommen, wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe 
ihrer Verspätung beigebracht haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei An
kömmlingen 12 fl. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer An
stalt 10 fl. 83 kr. — Für’s Zeichnen wird eine besondere 
Jahrestaxe von 2 fl. entrichtet. — Diese Gebühren können auch 
halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden.

4. Die Alunmisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden 
Semesters die Hälfte der Alumnealtaxe beim Ephorus zu ent
richten. Die ganzjährige Alumnealgebühr beträgt für das 
Mittagsmahl 20 fl., für das Mittagsmahl sammt dem Abendessen 
40 fl. Zweimal wöchentlich wird den Zöglingen Mehlspeise 
verabreicht.

5. Für die Unterkunft der fremden Schüler sorgt auch 
die Direction. Aermere Eltern wollen hiemit aufmerksam ge
macht sein, dass die Direction es für ihre Pflicht erachtet, mög
lichst billige (Quartiere zu besorgen.

6. Arme, jedoch fleissige und wohlgesittete Schüler können 
um Erlass des Didactrums, der Alumneal- und sonstiger Ge
bühren das löbl. Presbyterium der neusohler ev. Gemeinde 
bittlich angehen. Die diesbezüglichen Gesuche der Ankömm
linge können jedoch erst im 2-ten Semester berücksichtigt 
wen len, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise ihres 
Fleisses und wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt 
geliefert haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden 
erlassen werden.

7. Um schliesslich die Eltern über die Aufnahme in das 
Gymnasium und über das Aufsteigen in eine höhere Klasse 
zu orientiren, halten wir es für nothwendig, die hierauf bezüg-
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lichen Punkte des neuen Mittelschulgesetzes (1883.: XXX.) mit- 
zutheilen.

„ln die erste Klasse des Gymnasiums sowie auch der 
Realschule werden nur solche Schüler aufgenommen, die ihr 
9-tes Lebensjahr zurückgelegt haben und entweder mit einem, 
von einer öffentlichen Volksschule ausgestellten Zeugniss die 
erfolgreiche Absolvirung der vier unteren Klassen der Volks
schule oder in einer Aufnahmsprüfung den Besitz der entspre
chenden Vorbildung erweisen.“

„An einer und derselben Anstalt kann nur derjenige 
Schüler von einer Klasse in die nächst höhere aufsteigen, der 
aus einem jeden, in dieser Klasse absolvirten Lehrgegenstande, 
die Kalligraphie und Gymnastik ausgenommen, wenigstens die 
Note „genügend“ erhalten hat“.

„Demjenigen Schüler, der aus einem Lehrgegenstande die 
Note „ungenügend“ erhalten, kann der Lehrkörper dieser An
stalt die Erlaubniss ertheilen am Anfang des nächsten Schul
jahres zur Ausbesserung dieser Note eine Prüfung abzulegen.

Wer aus zwei Gegenständen die Note „ungenügend“ er
halten, kann nur in ausserordentlichen Fällen mit der Frlaubniss 
des Ministeriums für Kultus und Unterricht oder der höchsten 
confessionellen Behörde der Schulanstalt zur Wiederholungs
prüfung zugelassen werden.

Wer aus mehr als zwei Gegenständen die Note „ungenü
gend“ erhalten, wird in keinem Falle zu einer Wiederholungs
prüfung zugelassen.

Die Wiederholung- sowie die Nachprüfung hat der Schüler 
in der Regel an derjenigen Anstalt abzulegen, von welcher er 
die Note „ungenügend“ erhalten oder an welcher er die Prüfung 
versäumt hat. “


