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Az 1885. évi augusztus hó 28-án tartott tanári értekezleten 
szétosztattak a tantárgyak s kijelöltettek az osztályfők. — A 
tanítás mindenben az egyetemes tanügyi bizottság által kidol
gozott s egyetemes gyűlésünk által elfogadott új tanterv értel
mében történt; a szükséges átmeneti'intézkedéseket már a múlt 
tanévben — mint arról tavalyi értesítőnkben is megemlékez
tünk — tettük meg.

Elgyengült kartársunk Grossman Lajos"tanár óráiból 8-nak 
ellátására a tek. iskolai igazgatótanács beleegyezésével Kármán 
József és Yarga Mihály vállalkoztak. Az előbbi tanította a tót 
nyelvet a gymnasium összes osztályaiban, az utóbbi pedig a 
magyar nyelvet a III. osztályban.

Szeptember 1 -3-ig  tartottak a beiratások; ugyanezen idő 
alatt folytak le a fölvételi, javító- és pótvizsgálatok is.

Szeptember 4-én munkálkodásunkra, Istenünk segedelmét 
kikérve, megnyitottuk a tanévet s 5-én megkezdettük a rendes 
tanítást, melyet minden akadály s megszakítás nélkül folytat
tunk az I. félév végéig. Ekkor azonban a tanári karban vál
tozás történvén, a tantárgyak szétosztása is némi változást szen
vedett. Ugyanis Hlavatsek András úr, gymnasiumunknak 101/2 
éven át derék tanára s igazgatója, a selmeczbányai lyceumhoz 
hivatván meg, az I. félév befejeztével — új állomását elfogla
landó — körünkből távozott. Midőn egyrészről sajnálatunknak 
adunk kifejezést, hogj  ̂ intézetünk jeles és buzgó s mindenkitől 
szeretve tisztelt tanárát elvesztette: addig másrészről őszintén kí
vánjuk, hogy a Mindenható, ki kartársunkat nagyobb munka
körre hívta el, adjon neki erőt, hogy bő ismereteit emez új
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körben is egyházunk s az ifjúság javára számos éven át érvé
nyesíthesse.

Az ily módon üresedésbe jött tanszéket egyházunk pályá
zók hiányában a tanév második felére be nem tölthetvén, az 
ellátatlanul maradt tantárgyak tanítását illetőleg következőképen 
intézkedett. A latin nyelvi tanítást a II. és történelmit a III. 
osztályban Junker Ágoston tanár, a magyar és német nyelvit 
a II. osztályban (mely utóbbi tantárgyat Junker Á. engedett 
át az elvállalt történelem helyett) tiszt. Trompler Ernő és végül 
a vallástan tanítását mind a négy osztályban tiszt. Kovács 
Dániel esp. segédlelkész urra bízta. Nevezett urak a megbíza
tást elfogadván, annak az egész féléven át lelkiismertesen 
megfeleltek.

Az igazgatói teendők vezetésével Varga Mihály tanár 
bízatott meg.

Az év folytán elhunyt dr. Mályusz Károly helyébe az 
iskolai tanács tagjává a nt. egyház tek. Göllner Frigyes urat 
választotta. Őszinte örömünknek adunk kifejezést e szerencsés 
választás fölött, mert az újonnan választott iskolai tanácsos 
eddigi nemes ügybuzgalma s iskoláink iránti meleg érdeklődése 
legjobb biztosítékul szolgál arra, hogy az iskolák ügye ezután 
is kiváló gondoskodása tárgyát fogja képezni.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatási magas 
ministerium által gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, 
Szieber Ede a Ferencz József-rend lovagja, tankerületi főigaz
gató úr ő Nagysága márczius 30-án szerencséltette intézetünket 
becses látogatásával. Két napi nálunk idözése alatt megtekin
tette a könyvtárt, irattárt s az iskola mindennemű gyűjtemé
nyeit; megvizsgálta a tanulók írásbeli dolgozatait s meghallgatta 
az egyes tanárok előadásait. Látogatása végeztével a kíván
ságára összehívott tanári értekezleten oly szívélyes és nyájas 
modorban közlötte a tanári karral szerzett tapasztalatait s jó
akaratai tanácsait, hogy az által mindnyájunknál kedves emléket 
hagyott maga után.

Megemlítjük még e helyen, hogy a nagy szünidőben a 
nt. egyház a gymnasium valamennyi osztályát új kályhákkal, 
a tanév folytán pedig új, czélszerü két- s részben 3 üléses 
padokkal látta el.
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Október 20-án a tanuló-ifjuságnak felolvastattak és meg- 
magyaráztattak az iskolai törvények.

Deczember 21-én adtuk ki a karácsonyi szünidőt, mely 
1886. évi január lió 3-ig tartott.

Január 29-én bevégeztetett az I. félév és kiosztattak a 
félévi bizonyítványok.

Aprilis 20-án adatott ki a húsvéti szünidő, mely e hó 
27-ig tartott.

Az évi vizsgálatok június 15-étöl június 19-ig tartottak s 
ezeknek végeztével megállapittatott a második félévi osztályzat.

A tanév nagytiszteletű Mockovcsálc János Tivadar, zólyom- 
egyház megyei föesperes úrnak jelenlétében, mint a ki fötisz- 
telendö püspök úr ö nagyságát helyettesítette, az ünnepélyes 
közvizsgával június 22-én záratott be. Ezen alkalommal osztat
tak ki a bizonyítványok, ösztöndíjak és a jutalomkönyvek is.

Jótevők nélkül iskolánk, hála Istennek, e tanévben sem volt 
mert nagy számmal akadtak nemeskeblű 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 tan u ló k  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 kí
ván tatott.

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: október 81-én és a húsvéti sz. ünnepek előtt.
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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 vagy ösztöndíjat, vagy jutalomkönyvet 
nyertek: a negyedik osztályban 7-en, a harmadikban 3-an, a 
másodikban 8-an, az elsőben 7-en, összesen 25-en.

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában jó
nak mondható; mert eltekintve az egy-két napra terjedő könnyebb 
betegségektől, melyek itt-ott előfordultak, súlyosabb és hosszabb 
ideig tartó bajban csak egy növendékünk szenvedett, de beteg
ségéből ez is szerencsésen fölépült.

Betegeinket orvosi segélylyel — és pedig díj nélkül — 
t. dr. Bothár Samu városi orvos úr látta e l; a szükséges gyógy
szereket t. Göllner Frigyes úr szintén ingyen kegyeskedett ki
szolgáltatni. E nemeskeblű emberbarátoknak nagylelkű segé
lyükért ezennel hálás köszönetét mondunk.

III. Az o k ta tás  nyelve,
Az intézet tannyelve a magyar nyelv; azonban az első 

osztályban, míg a szükség kívánja, az előirt tantárgyak a nö
vendékeknek anyanyelvükön, t. i. tótul és németül is meg
magyaráztalak.

Az ág. ev. Vallástant a növendékek az intézet mind a négy 
osztályában anyanyelvükön tanulhatják.

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.



b) A tanulmányokban való előmenetelben; Leistungen in 
den Lehrgegenständen; pokroky v umeniacli:

1 — jeles, vorzüglich, vyborné.
2 —- jó, gut, dobró.
3 =  elégséges, genügend, dostatocné.
4 — elégtelen, ungenügend, nedostatocné.

I

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

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

Elnöke: nagys. Stadler Túfor úr, kir. tanácsos, helybeli 
egyh. felügyelő; illetve tek. Kollár János altigyelö.

Tagjai: nt. Pénzel Antal és Mockovcsák János '/'. lelkészek, 
llurkovszky Kálmán, < 1 sipka y Káról//, Drexler Frigyes, Gally 
Samu, Zachar Emil, Hullcy Dániel, Göllncr Frigyes, Szumrák 
Pál, Túr zó Lajos, Wágner Károly, Grossmann Lajos, Drogba 
A mir ás, Kármán József, Polcvkovics János, és Illavatsek András, 
e. é. igazgató tanár, a II. f. Varga Mihály ig. tanár.

VI. T an ári szem élyzet.
Grossmann Tódor Lajos, r. t. tanitotta a latin nyelvet a 

III. és IV. osztályban. Heti óraszáma 13.
Illavatsek András, r. t. és igazgató, tanitotta a vallástant 

I —IV., a latin és magyar nyelvet a II. osztályban és történel
met a III. osztályban Heti óraszáma 20. Az I. f. végén Sel- 
meczre távozott.

Junker Ágoston, r. t. tanitotta a német nyelvet I—IV, a 
földrajzot az I —IV. és természetrajzot a IV. osztályban (heti 
21 órában) az I. félévben. — A II. félévben: a német nyelvet
I., III., IV., földrajzot I—IV., latin nyelvet II., történelmet a 
III. és természetrajzot a IV. osztályban, heti 27 órában.

Kmety János, r. t. tanitotta a számtant és mértani rajzot 
az I. III. és IV., a természettani földrajzot a III. és történelmet 
a IV. osztályban. Heti óraszáma 21.
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Varga Mihály, r. t. (s a II. félévtől igazgató) tanította a 
latin nyelvet az L, magyar nyelvet I., III. és IV., számtant és 
mértani rajzot a II. és szépírást az I. —II. osztályban. Heti 
óraszáma 24.

Óraadók:
Kármán József, tanította a tót nyelvet I —IV. osztályban. 

Heti óraszáma 4.
Kovács Dániel, tanította (II. félévben) a vallástant I—IV. 

osztályban. Heti óraszáma 8.
Trompler Ernő, tanította (II. félévben) a magyar és német 

nyelvet a II. osztályban. Heti óraszáma 6.
Drogba András, tanította a tornát I—IV. osztályban. Heti 

óraszáma 4.
Jegyzet. A vallástanban róm. katli. tanulóinkat Druppa 

József helybeli r. k. fögymnasiumi hittanár oktatta.

VII. T an terv .
1. osztály. Főnöke: Varga Mihály.

1. Vallástan, h. 2 óra. Ó-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tiz pa
rancsolat. Tk. Noszág-Kalvi: Bibliai történetek, Vendel-Pálfy, 
Irmiseher és a zólyomi esp. által kiadott (tót) Káté.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon az öt ejtege
tés a némi szabályokkal; a melléknév rendes fokozása, a sze
mélyes névmások és visszavivö névmás, a rendes igeragozás 
cselekvő és szenvedő alkata megfelelő gyakorlatokkal. Praepa- 
ratiók készítése, házi és iskolai dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss 
nyelvtana és gyakorlókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 5 óra. Elbeszélő prózai és költői olvas
mányok, értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás, az olvas
mányok tartalmának megmagyarázása és szabadon való elbe
szélése, szavalás. A mondatok nemei, egyszerit mondat és mon
datrészek, mondattani alapon az alaktan. írásbeli dolgozatok. 
Tk. Szinnyei József magyar nyelvtan I. r. és Delhányi Zs. 
olvasó könyve.
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4. Német nyelv, h. 2 óra. A fő-, melléknév és névmás 
alaktana, fordítás és elemzés. írásbeli dolgozatok. Tk. Toepler 
nyelvtana.

5. Tót nyelv — föltótelesen kötelezett tantárgy — h. 2 
óra. Alaktan, olvasmányok, egyes darabok emló kelése és elem
zése, házi dolgozatok. Tk. D. K. Krátka Mluvnica a Pravopis 
és Loos J. olv. könyve.

6. Földrajz, h. 3 óra. A magyar királyság s a földközi 
tenger környéke. Tk. Laky: Földrajz I. r.

7. Számtan, h. 3 óra. A számok nemei, a tizedes szám- 
rendszer, nevezetlen és nevezett, egy- és többnevii egész szá
mok összeadása, kivonása, szorzása és osztása, a számok oszt
hatósága, a legnagyobb közös mérték, a legkisebb k. többes, a négy 
számolási művelet tizedes törtekkel, a közönséges törtek fogalma, 
alkatrészei, átalakítása tizedes törtekké s viszont, alapmiveletek 
közönséges törtekkel. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. Mocnik- 
Sclimidt: Számtan I. II. III. oszt. számára.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. Az egyenes vonal és a szög, 
egyenlöközii és merőleges egyenesek, alapműveletek távolsá
gokkal és szögekkel, a szögek mérése, a háromszögek alkat
részei, tulajdonságai és nemei, a derékszögű, egyenlő oldalú, 
egyenlő szárú és különböző oldalú háromszögek szerkesztése, 
összeillősége és symmetriája magyarázva és rajzolva. Tk. Mayer- 
hoffer-Wagner Planimetriája.

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

II. osztály. Főnöke: Junker Ágoston.
1. Vallástan, h. 2 óra. Jézus élete. Tk. Uj testámentom. 

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

ismétlése után az igeragozás mondattani alapon, a megfelelő 
gyakorlatok elemzése és fordítása, praeparatiók készítése, házi 
és iskolai dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss nyelvtana és gyakorló- 
könyve.

*) A tanitás, m inthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen 
csak a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra szoritkozott.
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3. Magyar nyelv, h. 4 óra. Elbeszélő prózai és költői 
olvasmányok, ezek tartalmának megmagyarázása és elmondása, 
szavalás. A határozók tana, független és függő mondatok. Házi 
és iskolai dolgozatok. Tk. Szinnyei József: Magyar ^^elvtan
II. r. és Delhányi Zs.: Olvasó könyv.

4. Német nyelv, li. 2 óra. Az alaktan, különösen az ige
ragozás. Olvasmányok. Die Fahrt der Argonauten. Die beiden 
Ziegen. Die Biene und die Taube.

5. Tűt nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése, 
mondattan, olvasmányok elemzése, házi dolgozatok. Tk. Mráz 
F. nyelvtana és Loos J. olvasó könyve.

6. Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia földrajza. Tk. Laky 
D.: Földrajz II. r.

7. Számtan, h. 3 óra. Az első osztály pensumának átis
métlése után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, 
egyszerű hármas szabály, egyszerű kamatszámolás száztól, százra 
és százban, olasz gyakorlat. Házi és iskolai gyakorlatok. Tk. 
Mocnik-Szabóky-Schmidt: Számtan.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A négyszögek alkotó részei, 
nemei és tulajdonságai, a négyszögek symmetriája, szerkesz
tése és összeillősége. A sokszögek alkotó részei, nemei, symme
triája, szerkesztése és összeillősége. A távolságok arányossága, 
az idomok hasonló helyzete és hasonlósága, hasonló idomok 
szerkesztése, a kerület és terület kiszámítása, az idomok át
alakítása, alapműveletek az idomokkal. Tk. Mayerhoffer 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 egyh. t.
2. Latin nyelv, h. 7 óra. Az alaktan folytonos ismétlése 

mellett syntaxisból: az esettan, accus, és nőm. cum infinit., 
megfelelő fordítási gyakorlatokkal. A mondatfajok átnézeti 
összeállítása. Olvastatott: Livius Róma történetéből: az élő
kor, Romulus és Numa Pompilius története. Az olvasott
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darabok elemzése és emlékelóse. Iskolai és házi dolgozatok, 
Tk. Sehultz-Kiss nyelvtana és gyakorló könyve, Eliscber olvk.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A mondattan rendszeres átte
kintése, körmondatok, szóképzés, helyesírás és az írásjelek 
használata. Az életben leggyakrabban előforduló ügyiratok. 
Válogatott darabok olvasása, elemzése és tartalmuknak szaba
don való elmondása, szavalás. írásbeli dolgozatok, melyeknek 
tárgya a tanultak- s olvasottakkal összefüggésben volt. Tk. 
Torkos magyar nyelvtana és Erdélyi-Indali P. olvk. III. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése mellett a 
mondattan, olvasmányok, költemények emlékelése, havonkint 
két írásbeli föladat. Tk. Toepler nyelvtana és Lüben u. Nacke 
olvk. IV. r.

5. Tót nyelv, h. 2 óra. Egyesülten a II. osztálylyal.
6. Földrajz, h. 2 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. Tk. 

Laky D. : Földrajz III. r.
7. Történelem, h. 2 óra. A magyarok története. Tk. Hor

váth kisebb kiadása.
8. Természettan, h. 2 óra. A mechanika, delejesség, villa

mosság, hang-, fény- és hőtan. Tk Greguss Gyula természettana.
9. Természettant földrajz, h. 2 óra. A föld mint világtest, 

a föld magában véve, annak fölszine, szárazföldé, vizei, lég
köre. és belseje. Tk. Dr. Schmidt A .: Természettan! földrajz.

10. Számtan, h. 2 óra. Összetett visszonyok és arányok, 
összetett hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, lerovat, idő
határszámolás, társaságszabály, vegyitési és lánczszabály iskolai 
és házi dolgozatokkal. Tk. Mocnik-Schmidt : Számtan.

11. Mértani rajz, h. 2 óra. A kör magában véve, össze
kötve az egyenessel, a szöggel, sokszöggel, más körrel, az 
érintők szerkesztése, a körök hasonlósága, a kerület és terület 
kiszámítása, a kör kiegyenesitése, átalakítása, alapműveletek a 
körrel, az ellipsis, hyperbola és parabola magyarázva és raj
zolva. Tk. Mayerhoffer és Wagner Planimetriája.

12. Torna, h. 2 óra.

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

Tischer-Margócsi és Wendel-Pálfy.
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2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alak- és esettan ismétlése 
mellett az idő- és módtan, fordítási gyakorlatokkal, prosódiából 
a lényegesebb szabályok. Olvasmányok: Livius Róma történe
téből: Tullus Hostiliustól Servius Tulliusig, Phaedrusból 11 
mese, Ovidiusból: Philemon és Baucis. Az olvasott darabok 
elemzése és emlékülése. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. Sehultz- 
Kiss nyelvtana és gyakorlók., Elischer olvk.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilisztika. Az irály általános 
kellékei, az egyszerű és szép irály kellékei, a prózai és költői irály 
különbségei, hangsúlyos és időmértékes verselés. Olvasmány: Arany 
J. Toldija tekintettel tartalmára, alakjára és nyelvére, azonkívül 
szemelvények az olvasókönyvből, szavalás. írásbeli dolgozatok, 
melyek tárgya az olvasottak- és tanultakkal összefüggésben 
volt. Tk. Dr. Holtai Virgil: Stilisztika I. r. és Arany-Lehr: 
Toldi.

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

5. Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia föld
rajza. Tk. Scholtz Albert.

6. Történelem, h. 4 óra. Az ókor keleti népeinek: az 
egyptusok, izraeliták, babyloniaiak, phöniciaiak, karthagóiak, 
lydok, indok, baktriaiak és médek, perzsák történelme s mű
veltsége, a görögök történelme, vallása, vallási és nemzeti 
ünnepélyei és játékai, irodalma és magánélete, a makedónok 
történelme N. Sándor haláláig. Tk. Egyetemes történelem fel
sőbb osztályok számára I. r. Batizfalvy Istvántól.

7. Számtan, h. 3 óra. Algebra. Az algebrai alapfogalmak, 
az absolut és relatív számok összeadása, kivonása, sorzása és 
osztása egy és több tagú kifejezésekkel, a hatvány, a közön
séges számok négyzete és köbe, a hányados mint arány és tört, 
a törtek egyszerűsítése, egynevüsitése, szorzása és osztása, a 
számok oszthatósága, a legnagyobb köz. mérték, legkisebb kö
zös többszörös, első fokú egyenletek 1 — 3 ismeretlennel, egyen
letbetétei, az aránypár mint egyenlet. Házi és iskolai dolgoza
tok. Tk. Algebra, Mocnik-Klamarik-Wagner.

8. Mértani rajz, h. 2 óra, Stereometria. A koczka, négy 
oldalú oszlop s általában a hasáb, gúla, a szabályos testek, a
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henger, kúp, gömb leírása, alkatrészeinek kölcsönös helyzete és 
ábrázolása, a hálózatok, a síkok, egyenesek kölcsönös helyzete 
a térben, a testszög, a testek egyenlősége, hasonlósága, össze- 
illösége, metszetek, a fölszín és térfogat kiszámítása. Tk. Fodor- 
Wagner: Stereom etria.

9. Természetrajz, h. 2 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan. Tk. 
Pr. Rótli Samu.

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

VIII. M ellékintézetek.
1. Rajziskohi. A gymnasium valamennyi növendékére nézve 

a rajz kőtelező tantárgy. A rajziskola két fokosztályból állott; 
az egyikben az I. és II., a másikban a III. és IV. o. növen
dékei nyertek heti két-két órában oktatást.

Az oktatásért két frtnyi külön díj járt, mely azonban a 
szegényebb tanulóknak el is engedtetett. Tanár: Varga Mihály, 
r. gymn. t . ; a II. f. Stollmann Andor úr, városi rajztanár.

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. Ének tanár: 
Polevkovics János, énnek nyugdíjba lépése után Adámy Rezső 
úr k á n tor- o rgo n i s t a.

3. Fatenyésstő-intézat. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanu
lókat, a kik erre önként jelentkeztek, nt. Pénzéi Antal, hely
beli ev. lelkész úr oktatta, hetenkint 2 órában.

IX. T aneszközök .
I. Könyvtárak.
a) A gymnásiumi könyvtár 4288 kötetből áll. A lefolyt 

tanévben részint ajándék, részint vétel utján 72 kötettel sza^ 
porodott. Több könyv ajándékozása által gyarapították: A ma
gyar Tud. Akadémia, a nm. vallás- és közoktatásügyi minis-
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teríum, Kármán József úr, Franklin-Társulat, Lampel Róbert s 
több budapesti könyvkiadó ur.

b) A Dillnberger-féle könyvtárban van 726 kötet könyv, 
3 atlasz és 27 térkép.

c) Az ifjúsági könyvtár 905 kötetet foglal magában. E 
könyvtár a lefolyt tanévben vétel utján nem szaporittatott, 
hanem a helyett könyvek bekötésére fordittatott nagyobb 
összeg. Ajándékaikkal gyarapiták: Bussányi Gyula III. oszt.., 
Moczkovcsák Gyula II. oszt., Moczkovcsák Ernő I. oszt. tanulók 
1 —1 és Zorkóczy Ede I. oszt. tanuló 2 kötettel.

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.

Könyv tárnok : Varga Mihály.
II. Szer tár ok és gyűjtemény ele.
1. A földrajzi gyűjtemény áll 28 térképből (18 földrajzi, 

10 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld- és egy égtekéböl. 
Ezen kívül ugyancsak a földrajzi oktatáshoz az emberfajok 12 
képben.

Felügyelője: Junker Ágoston.
2. Az éremgyüjtemény 462 érmet tartalmaz. Az idén gya

rapították: Urbányi Anna úrhölgy 1, Kármán József úr 3 és 
Gryllusz Gyula úr 1 darabbal. Van ezenkívül az iskola birto
kában egy, a Rákóczy-korból származó, ékítményekkel díszí
tett kard.

Az éremgyüjtemény kezelője: Varga Mihály.
III. Természet-rajzi gyűjtemények.
a) Az állatgyüjfemény foglal magában: 21 emlőst, 112 

madarat, 4 hüllőt, egy kétóltüty 11 halat, 178 kagylót, 364 
rovarfajt és 180 tojást. Ehhez Vaitzik Vilmos II. oszt. tanuló 
néhány darab folyami kagylót, Figusch Vilmos I. oszt. tanuló 
baglyot ajándékozott.

h) A növénygyűjtemény 506 növény- és 132 magfajból áll.
c) Az ásványgyüjtemény tartalmaz 951 ásványt és 114 

jegeezmintát. Az idén ajándékaikkal gyarapították: Chriástélyi 
Árpád, Blasko János, Moczkovcsák Gyula, Rosenauer Vilmos, 
Skultéty János és Göllner Hugó tanulók.
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Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hoch- 
stetter geológiai képei 24 és Leutemann állattani képei 18 
táblában.

» Felügyelő : Junker Ágoston.
IV. A  mcnnyiségtani szertár tartalmaz 120 tömörmértani tes

tet és 10 eszközt.
Kezelője: Kmety János.
V. A természet- és vegytani szertár 348 készülék- és műszer

ből áll.
Kezelője az előbbinek: Kmety János, az utóbbinak: Jun

ker Ágoston.
VI. A rajzszertár 935 mintát foglal magában.
Felügyelője: Stoll mann Andor.
VII. A zeneszertár. Ez egy harmoniumot, számos egyházi 

és világi énekdarabot és SO könyomatú egyházi énekekből álló 
füzetet tartalmaz.

Szertárnoka: Adámy Rezső.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk.

X. Segélyző in tézetek , ösztöndíjak , ju ta lm ak .
1. A tápintézet a lefolyt tanévben 19 tanulót látott el 

ebéddel. Vacsora a jelentkezők 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 frt évi díj fizetendő, 
csupán ebédért 20 frt. Ez utóbbi 4 tanulónak egészen, 2-nek 
pedig felerészben elengedtetett. Az elengedett összeg 100 irtot 
teszen.

Supplicatio utján 314 frt 26 kr. gyűlt be, és pedig: a 
zólyomi esperességböl 75 frt 11 kr., a honti és barsi esperes- 
ségekből 46 frt. 50 kr., a nógrádi esperességböl 50 frt 93 kr., 
a budapesti, pesti és békési esperességekböl 141 frt 72 kr. — 
A beszterczebányai „Hitel egylet“ 20, a Takarékpénztár szintén 
20 frtnyi adománynyal gyarapította az alumneum tőkéjét.

Beneficiumban részesítek alumnistáinkat: nt. Moezkovcsák 
János föesp. úr, tek. Hlavatsek András és Ujkereszty István 
urak.
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Ezenkívül Beszterczebányán következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet számára: Stadler Tófor 10 frt. Hitelegylet 
Beszterczebányán 3 frt. Hüttner 3 frt. Kollár János 2 frt. 
Sznmrák S. E. 2 frt. Hortsek Károly 2 frt. Özv. Malkusz 
Károlyné 2 frt. Scholtz Rezsőn é 2 frt. Drexler Frigyes 2 frt. 
Rose miner AVitwe 2 frt. Kohn Jakab 3 frt. Hnlley Dániel 2 frt. 
Würsching AVr. A. 2 frt. Dillnberger Ede 2 frt. S. Bodorovszky 
1 frt., L. Tnrzo 1 frt. Lavotta Ödön 1 fit. Prokopy 1 frt. 
Benyáts Károly 1 frt. Burkovszky Kálmán 1 frt. Sonnenfeld 
Salamon 1 frt. Louise Rakovszky 2 frt. Lud. Rosenauer 1 frt 
Zaeliar Emil 1 frt. Andr. Walter 1 frt. Márkus és Buchfellner 
1 frt. Göllner Frigyes 2 frt. Szumrák utódjai 1 frt. Móry József 
1 frt. Novak L. 10 kr. Pálesch 1 frt. Puschmann 1 frt. Lorentz 
et Comp. 1 frt. Nadeja András fiai 1 frt. Huszágh Ilona 1 frt* 
Krcsmóry utóda könyvk. 1 frt. Tulinszky M. E. 1 frt. Dillnberger 
Malvin 1 frt. Kleszkeny János 1 frt. Klimo András 1 frt. 
Kevetska 1 frt. Ujkereszti 1 frt. Krumm ffy. 1 frt, Furgyik 
István 1 frt. Gally Samu 1 frt. Pertzian Samu 1 frt. Krappe 
Ilka 30 kr. Krappe Nándor 1 frt. Mackóid F. 1 frt. Chovan 
Lajos 1 frt. Sponer 50 kr. Stollmann M. 50 kr. Barna 1 frt. 
Biermann 1 frt. Hanzlík 1 frt. Holesch Adolf 1 frt. Wladár 
Antal 1 frt. Kiszelv János 1 frt. Dobrovíts László 1 frt. 
Burda Károly 1 frt. Heinlein 50 kr. C. Knauer 1 frt. Bisztricsan 
Daniel 1 frt. Amman Arzén 1 frt. Chovan János 1 frt. Beniats 
L. 1 frt Dr. Raitsits L. 1 frt. Holesch István 1 frt. Holesch 
Ai’pád 1 frt. Dr. Klimo Jenő 1 frt, Pálesch Zsuzsanna 1 frt.

A még netán befolyandó kegyes adományokról a jövő 
évi értesítőben fogunk beszámolni; — a jóltevök pedig fogadják 
az intézet hálás köszönetét.

Tápintézetük alaptőkéje 8123 frtot teszen; ephorus: Klesz
keny János egyh. presbyter úr. —

2. A gyógyszer alap. Ebből fedeztetnek megbetegedés eseté
ben a szegényebb tanulók gyógyszertári kiadásai; jelenlegi ál
lása 240 frt.

Kezelője: az igazgató.
3. A segélyalap, mely növendékeink krajczáros adomá

nyaiból keletkezett, rendeltetése az, hogy belőle a nagyon sze
gény tanulók tankönyvekkel láttassanak el.
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Ennek javára az 1885/6. tanévben adakoztak: nagytiszt. 
Moczkovcsák János föesp. úr 5 frt, Trompler Ernő úr 1 frt, 
N. M. 5 frt, Dillnberger Béla 1 frt, Göllner Hugó 1 frt, Hen- 
riczi Béla 50 kr, Ormisz F. 8 kr, Duchony Lajos 6 kr, Zor- 
kóczy János 4 kr, Jelenovits Dániel 25 kr, Koritsánszky József 
30 kr, Dobák Sándor 10 kr, Markovits Lajos 10 kr, Adamovits 
Emil 3 kr, Laczo Dániel 3 kr, N. N. 1 kr, Augusztinovics 
Győző 6 kr, Kurjatko Mátyás 12 kr, Skultéty János 30 kr, 
Krumm Gyula 1 kr, Jurányi Károly 17 kr, Algöver András 16 
kr, Burkovszky Kálmán 37 kr, Bussányi Gyula 2 kr, N. N. 
21 kr, Rusznyák Rezső 10 kr, Gally Sámuel 50 kr, Izák János 
20 kr, Gregor Kálmán 11 kr, Kurjatko Rezső 8 kr, Hudoba 
András 4 kr, Pákán József 4 kr, Krausz Sámuel 6 kr, Rusz
nyák Dezső 10 kr, Tichy János 2 kr, Sensell György 10 kr, 
Scheer Gusztáv 2 kr, Krompecher Dezső 50 kr, Schweng La
jos 10 kr, Chillo János 10 kr, Moczkovcsák Gyula 50 kr, 
Göllner Frigyes 1 frt, Harmann János 10 kr, Cbovan Lajos 
10 kr, Lányik János 2 kr, Rosenauer Gyula 24 kr, Moczkov
csák Ernő 66 kr, Laczy József 4 kr, Holesch Hugó 10 kr, 
Figusch Vilmos 20 kr, Kozsehuba J. 7 kr, Kresméry V. 10 
kr, Michaelisz Sám. 10 kr, Karlovszky D. 10 kr, Chriastélyi 10 
kr, Dienes Emil 10 kr. Összesen 21 frt 52 kr. Ebből levonván 
a tankönyvek vásárlására fordított 16 frt 70 kr, marad 4 frt 
82 kr.

Ezen összeg a múlt évben gyümölcsözés végett elhelye
zett 54 frt 38 krral és ennek kamataival együtt tesz: 61 frt 
91 krt, mely a beszterczebányai „Hitelegylet“-nél van letéve.

Van azonkivül ennek az alapnak több kötet tankönyve, 
melyeknek birtokába részben ajándékozás, részben vétel utján 
jutott.

A „segélyalap“-ból a lefolyt tanévben 4 tanuló egészben, 
10 pedig részben segélyeztetett tankönyvekkel.

A segélyalap kezelője: Varga Mihály.
4. Ösztöndíjak.
a) A Deák Perencz-féle alapból, melynek tőkéje 604 frtot 

tesz, megjutalmaztattak: Jurányi Károly III. oszt. és Chillo 
János II. oszt. tanulók egyenként 10 írttal.

2
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b) A méltóságos és főt. bányakerületi gyűlés által Ösztön
díjak czimén tanintézetünknek e tanévre is kegyesen megsza
vazott 100 osztr. ért. írtból fötisztelendö dr. Szeberényi Gusz
táv püspök s kir. tanácsos úr ö nagyságától a tanárkar aján
latára 10— 10 írtjával következő tanulók kaptak: Markovics 
Lajos, Laczo Dániel, Adamovics Emil, Ormisz Fedor IV., 
Augusztinovics Győző III., Gregor Kálmán, Sensell György II., 
Dienes Emil, Kozseliuba János és Chriastélyi Árpád I. oszt. 
tanulók.

Úgy a mélt. és főt. bányakerületnek 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 „Zólyommegyei magyar olvasó és társalgó 
pgyiel,u vagyonából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, ki 
társai közt a tanév folytán a magyar nyelvben legnagyobb 
előmenetelt tanúsított, Beszterczebánya sz. k. város tek. tanácsa 
a tanárkar ajánlatára Gally S. II. oszt. tanulónak adományozta.

d) A Heinrich-fóle 14 frtnyi ösztöndíjból Chovan Lajos 
II. oszt. tanuló 10 frtot kapott; a fenmaradt 4 frt egyenlő 
részben Markovics Lajos és Ormisz Fedor IV. oszt. tanulók 
között osztatott föl.

e) A beszterczebányai nagytiszt, egyházközség által ado
mányozott 10 frt ösztöndíjjal Krcsméry V. I. oszt. tanuló ju 
talmaztatott meg.

f) A Dillnberger Károly-féle 400 frtnyi alapból jutalom
könyveket nyertek: Dillnberger Béla, Henriczi Béla, Göllner 
Hugo IV. oszt., Burkovszky Kálmán III., Gally Sámuel, Moez- 
kovcsák Gyula, Pákán József II., Figusch Vilmos, Karlovszky 
Dániel és Chovan Lajos I. oszt. tanulók.

g) A zólyomi esperessógi, csupán tanitófiak által élvezhető 
6 frtnyi jutalomdíjra jogosult érdemes tanuló ez idő szerint 
nincsen.

h) A nt. és tk. egyházi presbyterium az egész tandíjat 
15 tanulónak, a tandíj felét pedig 6-nak engedte el.
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i) A Loos József-féle alumneumi alapítvány kamataival 
Timko B. II. oszt. tanuló segélyeztetek, kifizettetvén azokkal 
nevezett tanuló tápdíjának egy része.

j)  A nagyméltóságu magy. kir. pénzügyministerium Gre
gor Kálmán II. oszt. és Augusztinovics Győző III. oszt. tanulókat 
egyenkint 100 frttal jutalmazta meg.

XI. A tan u ló k  névsora, szü letéshelye, vallása.*)

I. Osztály.
1 Badényi Sándor, kiadvány — Zólyom a. ism.
2 Bella János, Podhradie — Turócz a.
3 Belohorszky Gyula. Príbócz — Turócz a.
4 Bukovszky Lajos, Badvány — Zólyom, a.
5 Butsan Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
6 Chovan Lajos, Szolnok — Jász-Nagy-Kún-Szolnok. j.
7 Chriastélyi Árpád, Libetlibánya — Zólyom, a. ö.
8 Danko Daniel, Bad vány — Zólyom. ísm.
9 Dienes Emil, Beszterczebánya — Zólyom, ö.

10 Figusch Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom, j.
11 Göllner Frigyes, Beszterczebánya — Zólyom.
12 Harman János, Gerlacbfalva — Szepes.
13 Holesch Hugó, Beszterczebánya — Zólyom.
14 Karlovszky Dániel, Príbócz — Turócz. j.
15 Klobusiczky András, Beszterczebánya — Zólyom
16 Kneppo György, Badvány — Zólyom.
17 Kneppo János, Badvány — Zólyom.
18 Korbélyi Péter, Beszterczebánya — Zólyom.
19 Kozsehuba János, Jaszenova — Árva. ö.
20 Krcsméry Vladimir, Garamszög — Zólyom, a. ö.
21 Krumm Bezsö, Beszterczebánya — Zólyom.
22 Lacsny András, Beszterczebánya — Zólyom.

*) A rövidítések m agyarázata: r. =  római katholikus; int. =  m agán
tanuló; m. ----- mózes vallású; ö. =  ösztöndíjas; j. =  jutalom könyves; k. •=■=* 
kilépett; a. — alurnnista; ism. — ismétlő.

A hol a vallás nincs jelezve, ág. liitv. ev. értendő.
2*



20

23 Laczy József, Beszterczebánya — Zólyom.
24 Lányik János, Majorfalva — Zólyom.
25 Markovits Sámuel, Radvány — Zólyom.
25 Michaelisz Sámuel, Beszterczebánya — Zólyom.
27 Moczkovcsák Ernő, Nagy-Becskerek — Torontál
28 Paulenda János, Beszterczebánya — Zólyom.
29 Paulinyi Géza, Dobrona — Zólyom, a.
30 Petrikovich Milos, Radvány — Zólyom.
31 Rosenauer Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
32 Schwarz József, Dettva — Zólyom, in. mt.
33 Sramko János, Libetbánya — Zólyom a.
34 Stepita László, Beszterczebánya — Zólyom.
35 Tuppy Lajos, Rád vány — Zólyom.
36 Yaitzik János, Baczúch, — Zólyom, r. a.
37 Veljacsik .Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
38 Yeszelko Ödön, Radvány — Zólyom.
39 Yigass András Beszterczebánya — Zólyom.
40 Zorkóczy Ede, Radvány — Zólyom.

------ » y  «-------

II. Osztály.
1 Blasko János, Alsó-Lehota — Zólyom.
2 Chillo János, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
3 Chovan Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
4 Gally Samuel, Beszterczebánya — Zólyom, j. ö.
5 Gregor Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
6 Horn Leonhard, Kőbánya —- Pest. k.
7 Hudoba András, Badín — Zólyom, a.
8 Izák János, Pojnik — Zólyom, a.
9 Kovács Yilmos, Beszterczebánya — Zólyom.

10 Krausz Sámuel, Breznó-Myto — Zólyom, a.
11 Krompecher Dezső Beszterczebánya — Zólyom.
12 Kurjatko Rezső, Szászova — Zólyom.
13 Moczkovcsák Gyula, Nagy-Becskerek — Torontál. j
14 Pákán József, Danova — Turócz. j.
15 Piecka István, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
16 Rosenauer Yilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
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Scheer Gusztáv, Beszterczebánya —• Zólyom. 
Schweng Lajos, Zólyom — Zólyom.
Sensell György, Rúd lova — Zólyom, ö. 
Tichy János, Radvány — Zólyom.
Timko Bohus, Pribócz — Tu rócz. a.
Vaitzik Vilmos, Libetbánya — r. ism.

III. Osztály.
Algöver Andor, Podluzsán Hont. a. 
Augusztinovits Győző, Pásztó — Heves. ö. 
Burkovszky Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, j. 
Bussányi Gyula, Beszterczebánya — Zólyom. 
Jurányi Károly, Tarnov —- Turócz. a. ö.
Krumm Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, k. 
Kurjatko Mátyás, 8zászova — Zólyom.
Skultéty János, Alsó-Lehota — Zólyom.

IV. Osztály.
Adamovits Emil, Beszterczebánya —• Zólyom, ö. 
Dillnberger Béla, Beszterczebánya — Zólyom, j. 
Dobák Sándor, Beszterczebánya — Zólyom. 
Duchony Lajos, Radvány — Zólyom.
Göllner Hugó, Beszterczebánya — Zólyom, j. 
Henriczi Béla, Alsó-Sztregova — Nógrád. j. 
Horn Rezső, Radvány — Zólyom, k.
Huszágh Gyula, Hajnik — Zólyom, a.
Jelenovits Dániel, Beszterczebánya — Zólyom 
Koritsánszky József, Radvány — Zólyom.
Kreva Benjamin, Alsó-Kubín — Árva. a.
Laczo Dániel, Beszterczebánya — Zólyom ö. 
Markovits Lajos, Radvány — Zólyom, a. ö. 
Ormisz Pedor, Nagy-Röcze — Gömör. a. ö. 
Schlesinger Náthán, Moór — Fehér. m. mt. 
Zorkóczy János, Radvány — Zólyom.

Létszám: 86.
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XIII. A tanu lók  nye lv ism ere te .
I. osztály: magyar-tót-német 7, magyar-tót 33.
II. osztály: magyar-tót-német 7, magyar-tót 15.
III. osztály: magyar-tót-német 3, magyar-tót 4 magyar 1.
IV. osztály : magyar-tót-német 4, magyar-tót 12.
Összesen: magyar-tót-német 21, magyar-tót 64. magyar 1.

XIV. T u d ó sítá s  a jövő  tan év re  vonatkozólag.
1. Az 1886/87-ki tanév szopt. 1-én veszi kezdetét, 3-áig 

tartanak a beiratások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes 
megnyitása s kezdődik a rendes tanítás.

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 írt 83 krt. Ehhez járul még 
rajzért 2 frt. Mindezen illetékek félévenkint is, de mindig 
előre, fizethetők.

4. A tápintózetesek kötelesek a tápdíj félét szintén előre 
lefizetni az ephorusnál. Ebédért 20 frt, ebédért és vacsoráért 40 
frt fizetendő egész évre. A növendékek tápintézetünkben heten- 
kint kétszer kapnak t.észtás ételt.

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

6. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók 
helybeli ev. egyházunk t. ez. presbyteriumához 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
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hozni. „Mind a gymnasium, mind a reáliskola első osztályába 
csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 9-ik évét már 
betöltötték, és vagy arról, hogy a népiskola 4 alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt 
mutatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló 
mérvű képzettséggel bírnak. Ugyanazon iskola egyik osztályá
ból a következő felsőbb osztályba csak azon tanuló léphet, ki 
az elvégzett osztálybeli rendes tantárgyak mindegyikéből, nem 
számítva ide a szépírást és testgyakorlatot, legalább is elégséges 
osztályzatot nyert. Azon tanulónak, ki egy tárgyból kapott 
elégtelen 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.u

N ávestie.

1. Budúci skolsky rok pocne sa 1-ho Sept. b. r., do 3-ho 
trvá zápis u riaditel’a. 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnostne a 
pocne sa riadné vyucovanie.

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

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

4. Alumnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Ephora 
zaplatit. Za holy obed platii sa má 20 zl., za obed spolu i s
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večerou 40 zl. celoročne. Alumneum naše dáva dvaráz týliodne 
múčne jedlo.

5. O ubytovanie cudzích žiakov stará sa riaditelstvo. — 
Chudobnejších rodičov dovolujeme si upozorniť, že si riaditeľ
stvo za povinnosť pokladá o byty i za sebe levnejšiu cenu 
starať sa.

6. Chudobní, pri tom ale pilní a mravní žiaci môžu sa k 
slávnemu presbyteriumu zdejšej ev. cirkve prosebne obrátiť o 
odpustenie poplatkov jak od učenia tak od alumnea. Prosbopisy 
ale novopríchodzích nemôžu sa do povahy vziať len v druhom 
polletí, keď totižto prosebníci pilnosť a mravnosť svoju už na 
našom ústave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za večeru nemôže sa nikto oslobodiť.
7. Konečne, aby páni rodičia o vstúpení do gymnasiuma a 

o prestúpení z jednej triedy do druhej poučení boli, za potrebné 
uznávame niektoré punkty nového zákona o stredných školách 
(1888. XXX.) tu uviesť: „Do prvej tried}' gymnasiuma a reálky 
sa len takí žiaci príjmu, ktorí deväť rokov svojho veku doplnili 
a vysvedčením preukázať môžu, že štyry triedy ľudových škôl 
s dobrým prospechom skončili, alebo skrz prijímácu skúšku do
kážu, že potrebnú sbehlosť majú. Z jednej triedy do nasledu
júcej vyššej triedy len ten žiak môže prestúpiť, ktorý z pre
vzatých všetkých riadnych predmetov, sem nepociťujúc krasopis 
a telocvik, aspoň dostatočnú známku obdržal. Žiakovi, ktorý z 
jedného predmetu obdržal známku nedostatočnú, môže sbor 
učbársky povoliť, aby cieľom napravenia tejto známky začiat
kom nového školského roku skúšku složil. Kto ale z dvoch 
predmetov dostal známku nedostatočnú, ten len v tom páde 
bude k nápravnej skúške pripustený, keď k tomu od Vys. Min. 
Výučby a Osvety, v ústavoch konfessionálnych ale od hlavnej 
vrchnosti cirkevnej povolenie obdrží. Kto z viac ako z dvoch 
predmetov dostal známku nedostatočnú: ten na žiadon pád ku 
nápravnej skúške pripustený byť nemôže. Nápravnú, tak tiež 
aj náhradnú skúšku musí žiak v tom ústave složiť, v kto
rom nedostatočnú známku obdržal, alebo kde skúšku za
meškal.

3
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Zur N achricht.
1. Das Schuljahr 1886/87 beginnt am 1. Sept. 1. 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 jenepi 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 Alumnisten 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 Didactruins, 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 
werden, 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
lichen Punkte des neuen Mittelschulgesetzes (1883.: XXX.) mit- 
zutheilen.
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„In 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.

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

AVer aus mehr als zwei Gegenständen die Note „unge
nügend“ erhalten, wird in keinem Falle zu einer AViederholungs- 
prüfung zugelassen.

Die AViederholung- 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.“








