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I. Adatok iskolánk ez évi életéhez,
Az évi eseményeket akarván röviden vázolni, mindenek 

előtt a tanári karban történt változásról kell megemlékeznünk. 
A múlt tanévben üresedésbe jött tanszékre az 1886. évi augusz
tus 20-án tartott egyházi közgyűlés helyettes tanári minőségben 
egyhangúlag Major Károly tanárjelölt urat választotta meg. 
Ugyanezen választó gyűlés a középiskolai törvény követelmé
nyeinek megfelelöleg a vallástant a rendes tanárok kezéből ki- 
vévén, annak tanítását előbb Kovács Dániel, majd ennek lel - 
készszé választatása után Binder Menő segéd-lelkész úrra, a nagy 
szünidőben váratlanul elhunyt Dropba András helyett pedig 
a testgyakorlat tanítását Groó Géza Lajos úrra bizta. Nevezett 
urak egyházunk megbízását elfogadván, annak az egész éven 
át híven és lelkiismeretesen meg is feleltek.

A tanári kar így kiegészíttetvén, 1886. augusztus 30-án 
értekezletet tartott, melyen szétoszlattak a tantárgyak és ki
jelöltettek az osztályfőnökök.

Grossmann Lajos elgyengült kartársunk óráiból 5-nek el
látására a tek. iskolai igazgatótanács beleegyezésével Kármán 
József úr vállalkozott, tanítván a tót nyelvet mind a négy-, s 
a szépírást az I. és II. osztályban.

Szeptember 1—3-ig tartott a tanulók beírása; ugyanezen 
idő alatt folytak le a fölvételi, javitó- és pótvizsgálatok is.

A tanévet szokott ünnepélyességgel szeptember 4-én nyi
tottuk meg, mely alkalommal az iskolai törvények is föl
olvastattak és megmagyaráztalak a tanuló ifjúságnak. 6-án 
megkezdettük a rendes tanítást, melyet minden fennakadás és 
megszakítás nélkül folytattunk a tanév végéig.

Az I. félévet január 29-én fejeztük be; másnap kiosztat
tak a félévi bizonyítványok s február 1-én megkezdtük rendes 
tanítással a II. félévet.

1*



4

A karácsom ünnepek alkalmából deczember 23-ától január 
3-ig szüneteltek az előadások; a húsvéti szünet április 4—12-ig 
tartott. Mind a karácsom, mind a húsvéti szünidő kiadása előtt 
növendékeink értesitöt kaptak, hogy a szülék évközben is tudo
mást szerezzenek fiaik magaviseletéről és előmeneteléről.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatásügyi ma
gas ministeriumtól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, 
Szieber Ede tankerületi főigazgató úr ö nagysága intézetünkben 
márezius 26—28-án tette hivatalos látogatását. Ezen idő alatt 
megtekintette az iskola irattárát és mindennemű gyűjteményét; 
megvizsgálta a tanulók Írásbeli dolgozatait s meghallgatta az 
egyes tanárok előadásait. Az elnöklete alatt tartott tanári 
érteke7.1ettel, melyen a nála megszokott nyájas modorban köz- 
lötte a tanári karral szerzett tapasztalait és jóakaraté meg
jegyzéseit, befejezte látogatását.

Az évi vizsgálatok június 15-étöl 22-ig tartottak s ezek
nek végeztével megállapíttatott a második félévi osztályzat.

A tanévet nagy tiszteletű Mockovcsák János Tivadar zó- 
lyom-egyházmegyei föesperes úrnak jelenlétében, a ki fótiszte- 
lendő püspök úr ö nagyságát helyettesítette, június 24-én fejez
tük be ünnepélyesen énekkel, az ifjúsághoz intézett beszéddel, 
a bizonyítványok, ösztöndíjak és jutalomkönyvek kiosztásával.

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 rovatok
ban fogunk megemlékezni, hálás köszönetünket.

II. A tanulók vallás-erkölcsi, szorgalmi és 
egészségi állapota.

Tanulóink erkölcsi magaviseleté a lefolyt tanévben általá
nosságban véve jónak mondható, és csak igen kevés eset fer
déit elő, a hol részünkről szigorúbb fegyelmi eljárás is kiván- 
tatott.
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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 31-én és a húsvéti ünnepek előtt.

A növendékeknek az egyes tantárgyakban tanúsított elő
menetele általánoságban szintén kielégítő volt. Legtöbb elégte
len osztályzat az I-ső osztályban fordult elő. Kitüntetésben ré
szesültek, a mennyiben vagy ösztöndíjat, vagy jutalomkönyvet 
nyertek: a negyedik osztályban 4-en, a harmadikban 9-en, a 
másodikban 4-en, az elsőben 6-an, összesen 23-an.

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában 
jónak mondható; mert eltekintve az egy-két napra terjedő köny- 
nyebb betegségektől, melyek itt-ott előfordultak, hosszabb ideig 
tartó bajban, melynek csíráját magával hozta, csak egy növen
dékünk szenvedett, de betegségéből ez is fölépült.

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

III. Az oktatás 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 megma- 
gyaráztatnak.

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

IV. Osztályozási jegyek.
Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk: 
a) Erkölcsi magaviseletben; sittliches Betragen; mravy: 
1 =  jó, gut, dobró.
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2 == szabályszerű, den Gesetzen entsprechend, zákonom 
primeranó.

3 =  kevésbbé szabályszerű, den Gezetzen minder entspre
chend, zákonom inenej primerané.

4 — rossz, schlecht, zlé.
b) tanulmányokban való előmenetelben; Leistungen in den 

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

V. Igazgató tanács.
Gymnasiumunk a beszterczebányai ág. ev. bitv. egyház- 

községnek, mint ezen intézet tulajdonosának és fentartójának 
kebeléből választott igazgatótanács vezetése alatt á ll:

Elnöke: nagys. Stadler Tófor iir, kir. tanácsos, helybeli 
egyh. felügyelő; illetve tek. Kollár János úr alügyelő.

Tagjai: nt. Mockovcsák János T. és Milder Sámuel leiké-, 
szék, Ihirkovszky Kálmán, Csipkay Károly, Drexler Frigyes, Gally 
Samu, Holesch István, Ilulley Dániel, Göllner Frigyes, Szumrák 
Pál, Turzó Lajos, Wagner Károly, Grossman Lajos, Groó Géza 
Lajos, Kármán József\ Polevkovics János, és Varga Mihály e. é. 
igazgató tanár.

VI. Tanári személyzet.
Grossmann Tódor Lajos, r. t. tanított latin nyelvet a III. 

és IV. osztályban. Heti óraszáma 13.
Junker Ágoston, r. tanár tanított német nyelvet I , III. és 

IV., földrajzot az I —IV. és természetrajzot a IV. osztályban. 
Heti óraszáma 19.

Kmety János, r. t. tanított számtant és mértani rajzot az
I. , II. és IV., természettani földrajzot a III. és német nyelvet a
II. osztályban. Heti óraszáma 19.



Major Károly, h. t. tanított latin nyelvet a II., magyar 
nyelvet II. és III. s történelmet a III. és IY. osztályban. Heti 
óraszáma 20.

Varya Mihály, r. tanár és e. é. igazgató, tanított latin 
nyelvet az I., magyar nyelvet az I. és IV., számtant és mér
tanirajzot a III. osztályban. Heti óraszáma 19.

Binder Jenő, vall. t., tanított vallástant I—IV. osztályban. 
Heti óraszáma 8.

Groó Gésa Lajos, tornat., tanított tornát I—IV. osztályban, 
heti 4 órában.

Kármán József, óraadó, tanított tót nyelvet I—IV. és szép
írást I —II. osztályban, heti 5 órában.

(

VII. Tanterv.
I. osztály. Főnöke: Junker Ágoston.

1. Vallástan, h. 2 óra. O-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tiz pa
rancsolat. Tk. Noszágh-Kalvi: Bibliai történetek, Vendel-Pálfy, 
Iranischer 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 
és Schultz-Dávid nyelvtana és Schultz-Kiss gyakorlók.

3. Magyar nyelv, h. 5 óra. Elbeszélő prózai és költői ol
vasmányok, értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás, az olvas
mányok tartalmának megmagyarázása és szabadon való elbe
szélése, szavalás. A mondatok nemei, egyszerű mondat és mon
datrészek, mondattani alapon az alaktan. írásbeli dolgozatok. 
Tk. Szinnyei József: Isk. magyar nyelvtan I. r. és Magyar ol
vasókönyv I. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A fő-, melléknév és névmás 
alaktana, fordítás és elemzés. írásbeli dolgozatok, Tk. Toepler 
nyelvtana.
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5 Tót nyelv, — feltételesen kötelezett tantárgy, — h. 2 
óra. Alaktan, olvasmányok, egyes darabok emlókelése 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 számrend
szer, nevezetlen és nevezett, egy- és többnevü egész számok 
összeadása, kivonása, szorzása és osztása, a számok oszthatósága, 
a legnagyobb közös mérték, a legkisebb közös többes, a négy 
számolási művelet tizedes törtekkel, a közönséges törtek fo
galma, alkatrészei, átalakítása tizedes törtekké s viszont, alapmi- 
veletek közönséges törtekkel. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. 
M ocnik-Schmidt: Számtan I., II , III. oszt. számára.

8. Mértani rajz, b. 2 óra. Az egyenes vonal és a szög, 
egyenlöközü és merőleges egyenesek, alapműveletek távolsá
gokkal és szögekkel, a szögek mérése, a háromszögek alkat
részei, tulajdonságai és nemei, a derékszögű, egyenlő oldalú, 
egyenlő szárú s különböző oldalú háromszögek szerkesztése, 
összeillösége és symmetriája magyarázva és rajzolva. Tk. Mayer- 
hoffer-Wa gner Planime triája.

9. Szépírás, h. 1 óra.
10. Torna, h. 2 óra.*) Rendgyakorlatok. Egyszerű és ösz- 

szetett szabadgyakorlatok, nevezetesen: fej-, derék-, váll-, csípő-, 
kar- és lábgyakorlatok. A legegyszerűbb gyakorlatok nyújtón, 
korláton, mászópóznákon, lengő kötélen és vízszintes létrán.

II. osztály. Főnöke: Major Károly.
1. Vallástan, h. 2 óra. Jézus élete. Tk. Uj testamentum. 

Palaestina földrajza.
2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon a teljes alak

tan megfelelő fordítási gyakorlatokkal; a gyakorlatok szavainak 
emlékelése; iskolai, részben házi dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss 
latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. Mondattani alapon az alaktan
ismétlése; egyszerű bővített, összetett mondatok nemei; olvas-
-------------- •

*) A tanítás, m inthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, 
csak a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra szorítkozott.
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mányok, versek fejtegetése és emlékelése; iskolai és házi dol
gozatok. Tk. Szinnyei József: Magyar nyelvtan mondattani ala
pon II. r. és Delhányi Zs. olvasókönyve.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan, különösen az igera
gozás és elöljárók; fordítás és elemzés; írásbeli dolgozatok. Tk. 
Toepler: Német nyelvtan olvasmányokkal.

5. Tót nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; 
mondattan, helyesírás, olvasmányok elemzése, házi dolgozatok. 
Tk. Mráz F. nyelvtana és Loos J. olvasókönyve.

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

7. Számtan, k. 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. 
Moenik-Szabóky-Schmidt: Számtan.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A négyszögek alkotó részei, 
nemei és tulajdonságai, a négyszögek symmetriája, szerkesztése 
és összeillösége. A sokszökgek alkotó részei, nemei, symmetriája, 
szerkesztése és összeillösége. A távolságok arányossága, az ido
mok hasonló helyzete és hasonlósága, hasonló idomok szerkesz
tése, a kerület és terület kiszámítása, az idomok átalakítása, 
alapműveletek az idomokkal. Tk. Mayerhoífer és Wagner Plani- 
metriája.

9. Szépírás, h. 1 óra.
10. Torna, h. 2 óra. Egyesülten az első 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 noin. cum infinit, abl. 
abs., megfelelő fordítási gyakorlatokkal. A mondatfajok átnézeti 
összeállítása. Olvastatott Livius Kóma történetéből: az élőkor, 
Romulus és Numa Pompilius története. Az olvasott darabok 
elemzése és emlékelése. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Schultz- 
Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve; Elischer olvasókönyve.
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3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A rendszeres nyelvtan teljesen, 
a tanulóktól készített példatárral; polgári ügyiratok szerkesz
tése; olvasmányok és költemények fejtegetése és emlékelése 
mellett Sayous E.: „A mongolok betörése Magyarországba“ ez. 
munkácska olvastatása; iskolai és házi dolgozatok. Tk. Szinnyei 
József: Rendszeres magyar nyelvtan és Lehr-Riedl: Olvasó
könyv III.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése mellett a 
mondattan; olvasmányok, költemények emlékelése; havonkint 
két írásbeli dolgozat. Tk. Toepler: Német nyelvtan és Harracli 
J . : Német olvasókönyv I. k.

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. Természettant, földrajz, h. 2 óra. A természettan elemei. A 

föld mint világtest; a föld magában véve, annak folszine, száraz
földé, vizei, légköre és belseje. Tk. Schmidt A .: Fizikai földrajz.

8. Történelem, h. 2 óra. Magyarország története I. Ferencz 
Józsefig a tankönyv alapján, itt-ott pótló prózai és költői olvas
mányokkal. Tk. Török J.: Magyarország történelme.

9. Számtan, h. 3 óra. Összetett viszonyok és arányok, 
összetett hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, lerovat, idö- 
határszámolás, társaságszabály, vegyítés- és lánczszabály iskolai 
és házi dolgozatokkal. Tk. Mocnik-Schmidt: Számtan I —III. oszt.

10. Mértani rajz, h. 2 óra. A kör magában véve, össze
kötve az egyenessel, a szöggel, sokszöggel, más körrel; az érin
tők szerkesztése; a körök hasonlósága, a kerület és terület ki
számítása; a kör kiegyenesitése, átalakítása; alapműveletek a 
körrel; az ellipsis, hyperbola és parabola származása, szerkesz
tése, symmetriája; érintőik szerkesztése; hullám-, csigavonal 
és cyclois.

11. Torna-, h. 2 óra. Rendgyakorlatok hetyben és menet
közben. Összetett szabadgyakorlatok az I. oszt. tananyaga alapján. 
Menetelés. Katonai rendgyakorlatok. A test ügyesitésére szolgáló 
könnyebb gyakorlatok nyújtón, korláton, mászópóznákon, lengő 
kötélen és vízszintes létrán; ugrások az ugró inérczén.
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IY. osztály. Főnöke: Kmety János.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Tk. 

Tischer-Margócsi és Wendel-Pálffy.
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: Tarquinius Priscustól a köztársaság koráig, Phaedrusból 
több mese, Ovidiusból: Daedalus és Midas. Az olvasott darabok 
elemzése és emlékelése. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. Schulfz- 
Kiss nyelvtana és gyakorlók., Elischer olvk.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilisztika. Az irály általános 
kellékei, az egyszerű és szépirály 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 össze
függésben volt. Tk Dr. Koltai Virgil: Stilisztika I. r. és Arany- 
Lehr: Toldi.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A mondattan folytatása; olvas
mányok, költemények emlékelése; havonkint két Írásbeli dol
gozat. Tk. Toepler nyelvtana és Harrach J . ; Német olva
sók. II. r.

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

6. Történelem, h. 4 óra. A keleti népek ismerete után a 
görögök és rómaiak története Augustus koráig, tekintettel a 
mivelődés történeti viszonyokra. Tk. Szilágyi S.: Egyetemes 
történelem, ókor; segédkönyvek: C. A. Fyffe: A görög nép 
története; Wilkins A. S.: Római régiségek.

7. Számtan, h. 3 óra. Algebra. Az algebrai alapfogalmak, 
az absolut és relativ 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, egynevüsitóse, szorzása és osztása, a 
számok oszthatósága, a legnagyobb köz. mérték, legkisebb kö
zös többszörös, első fokú egyenletek 1—2 ismeretlennel, egyen-
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letbetétel, az aránypár mint egyenlet. Házi és iskolai dolgoza
tok. Tk. Algebra, Mocnik-Klauiarik-Wagner.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria. A koezka, négy 
oldalú oszlop s általában a hasáb, gúla, a szabályos testek, a 
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- 
illősége, metszetek, a fölszín és térfogat kiszámítása. Tk. Fodor- 
Wagner: Stereometria.

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

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

VIIL Mellékintézetek.
1. Iiajsiskóla. A gymnasium valamennyi növendékére nézve 

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

Az oktatásért két frtnyi külön díj járt, mely azonban a 
szegényebb tanulóknak el is engedtetett. A rajziskola vezetője: 
Stollman Andor úr, városi rajztanár.

2. Az énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség ha
tározatánál fogva minden tanulóra nézve kötelező tautárgy. Az 
énekiskola szintén két tanfolyamból állott, hetenkint egy-egy 
tanórával. A kezdők tanulták az elemeket, a haladók énekeltek 
négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Tanította: Adámy 
Rezső úr, kántor-orgonista.

3. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanu
lókat, a kik erre önként jelentkeztek, Kármán József úr oktatta, 
hetenkint 2 órában.

IX. Taneszközök.
I. Könyvtárak.
a) A gymnasiumi könyvtár 4338 kötetből áll. A lefolyt 

tanévben részben vétel, részben ajándék utján gyarapodott.
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Vétel utján:
1. Duncker Miksa, Az ókor története. 4 kötet.
2. Mommser Tivadar, A rómaiak története. 8 k.
3. Symonds J. A., Renaissance Olaszországban. III. k.
4. Creighton M, A római nép története. 1 k.
.5. Wilkins A. S., Római régiségek. 1 k.
6. Kossuth Lajos, Irataim az emigráczióból. II , III. k.
7. Szabó Károly, Régi magyar könyvtár. II. k.
8. Szilády Áron, Régi magyar költők tára. V. k.
9. Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom történeti is

mertetése. II. k.
10. Simonyi Zsigmond, A magyar kötőszók, egyúttal az 

összetett mondat elmélete. III. k.
11. Engelien A., Grammatik der neuhochdeutschen 

Sprache. 1 k.
12. Credner Herrn , Elemente der Geologie. 1 k.
13. Magyarország tiszti czim- és névtára 1887., kiadja a 

Stat. Hivatal. 1 k.
14. Wutz Albert dr., A magyarországi fő- és középiskolák 

névkönyve. VII. évfolyam. 1887.
15. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
16. Egyet, phil Közlöny, szerk. Heinrich G., Tewrewk E. 

és Abel Jenő.
17. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
18. Zeitschrift für Schulgeographie, szerk. Seibert A. E.
19. Zeitschrift für math, und naturw. Unterricht, szerk. 

Hoffman J. C. V.
20. Evang. Egyház és Iskola, szerk. Trsztyenszky Ferencz.
21. Prot. Egyházi és Isk. Lap, szerk. dr. Ballagi Mór.

Ajándék utján:

A n m. v a llá s -  és közokt .  m. kir. M i n i s t e r i u m  tói :
1. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministernek az or

szágos tanítói njmgdíj- és gyámalap 1885. évi állapotáról szóló 
jelentése.

2. A vallás- és közokt. m. kir. Ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló tizenötödik jelentése.



14

3. A gymnasiumi tanítás terve s a reá vonatkozó uta
sítások.

A ni. t u d o m á n y o s  A k a d é m i á t ó l :
1 Magyar tud. akadémiai Almanach 1886-ra és 1887-re.
2. A m. t. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék- 

beszédek. Ili. köt. 3—10. sz. IV. k. 1—4 sz.
3. Mathematikai és természettud. Közlemények. XX. k. 

és XXI. k. 1. szám.
4. Mathematikai és természettud. Értesítő. III. k. 6 —9. f., 

IV. k. 1 -9 . £, V. k. 1 -6 . f.
5. A m. tud. Akadémia Értesítője. XIX. évf. 3—6 sz., XX. 

1—7 sz., XXI. évf. 1—3 sz.
6. Értekezések a mathem. tudományok köréből. XI.' k. 10. 

sz., XII. k. 1—11 sz., XIII. k. 1—2 sz.
7. Éi'tekezések a természettud. köréből. XIV. k. 9 sz., XV. 

k. 1 — 19 sz, XVI. k. 1—6 sz., XVII. 1 sz.
Azonkívül több budapesti könyvkiadó ezég iskolai köny

veket volt szives küldeni; és pedig: Franklin-társulat: 11 köt., 
Eggenberger: 3 köt., Lampel Róbert: 4 k., Hornyánszky V.: 
3 k., Athenaeum: 1 k., Lauffer 2 k., és Dobrowszky és Franke 1 k.

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

c) Az ifjúsági könyvtár 941 kötetet foglal magában. A le
folyt tanévben vétel utján szaporodott 31, ajándék utján 7 kö
tettel. Ajándékaikkal gyarapítók: Skultéty J. 2, Krompecher De
zső, Chriastélyi B., Blasko J., Klobusitzky A. és Zorkóczy Ede 
tanulók 1 — 1 kötettel.

Könyvtárőr: Varga Mihály.
II. S. zertárak és gyűjtemények.
1. A földrajzi gyűjtemény áll 28 térképből, (18 földrajzi, 

10 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld-, egy égtekéböl és az 
emberfajokat feltüntető 12 képből. Három használhat]anná 
vált térkép ez idén újjal pótoltatott; és pedig: Berghaus-Gönczy: 
Ausztrália fali abrosza és Az osztrák-magyar monarchia, fali 
abrosza; Kiepert: Orbis terrarum antiqui tabula geographica.

Felügyelője: Junker Ágoston.
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2. Az éremgyűjtemény 466 érmet tartalmaz. Az idén gya
rapították: Kármán József úr 2 és Urbányi Sándor nr 1 da
rabbal. Van ezenkívül az iskola birtokában egy, a Rákóczy- 
korból származó, ékítményekkel díszített kard.

Az éremgyűjtemény kezelője: Varga Mihály.
III. Természetrajzi gyűjtemények.
a) Az állatgyűjtemény magában foglal: 21 emlőst, 112 

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

b) A növénygyűjtemény 506 növény- és 182 magfajból áll.
c) Az ásványgyüjtemény 951 ásványt és 114 jegeezmintát 

tartalmaz.
Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hoch- 

stetter geológiai képei 24 és Leutemann állattani képei 18 táb
lában.

Felügyelő: Junker Ágoston.
IV. A mennyiségtani szertár 120 tömörmértani testet és 10 

eszközt tartalmaz. Az idén 20 frt értékben következő stereo- 
metriai testekkel gyarapodott: 1 gömb öt metszettel; 1 ferde 
kúp két metszettel; 1 egyenes kúp négy metszettel; 1 ferde hen
ger két metszettel és 1 egyenes henger két metszettel.

Kezelője: Kmety János.
V. A természet- és vegytani szertár 348 készülék- és mű

szerből áll.
Kezelője az előbbinek Kmety János, az utóbbinak Jun

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

és világi énekdarabot és 80 kőnyomaté, egyházi énekekből álló 
füzetet tartalmaz.

Szertáros: Adámy Rezső.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk.
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X. Segélyző intézetek, Ösztöndíjak, jutalm ak.
1. A tápintézet a lefolyt tanévben 18 tanulót látott el 

ebéddel. Vacsora a jelentkezők csekély száma miatt ez évben 
sem adatott, a jövő tanévben azonban, ha legalább 10-en jelent
keznek adunk vacsorát is.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt. évi díj fizetendő, 
csupán ebédért 20 frt. Ez utóbbi 9 tanulónak egészen, 1-nek 
pedig felerészben elengedtetett. Az elengedett összeg 190 
frtot tesz.

Supplicatio utján 333 frt. 67 kr. gjúilt be, és pedig a zó
lyomi esperességböl 49 frt. 80 kr., a honti és barsi esperessé- 
gekből 62 frt. 22 kr., a nógrádi esperességböl 30 frt. 42 kr., a 
budapesti, pesti és békési esperességekből 191 frt. 23 kr.
A beszterczebányai „Hitelegylet“ 20 frt., Chovan L. úr, városi 
kapitány bírságpénzből 2 frtnyi adománynyal gyarapította az 
alumneum tőkéjét.

Beneficiumbari részesítek alumnistáinkat: nt. Mockovcsák 
János, Ujkereszty István, Varga Mihály és Seyfried Károly urak.

Ezenkívül Beszterczebányán következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet részére: Stadler Tófor 10 frt, Kollár 
János 5 frt, Hitelegylet Beszterczebányán 3 frt, Besztercze
bányai takarékpénztár 5 frt., Csipkay Károly 5 frt., Scholcz 
Eezsö 5 frt., Hortsek Károly 2 írt., Rakovszky Ludovika 2 frt., 
Beniats Lajos 1 frt, Hüttner Ida 5 frt., Burkovszky Kálmán 
2 frt, Herritz Rezső 2 frt., Dillnberger Ede 2 frt, A. W. Wür- 
sching 1 frt., Rosenauer Lajos 1 frt., Kleszkeny János 1 f r t , 
Furgyik István 1 frt., Ujkereszty István 1 frt., Prokopy János 
1 f r t , Kevecska András 1 frt., A. Kardoss 2 frt., And. 
Walther 2 frt., C. Lorentz & Comp. 2 frt., Beniats Gusztáv 1 
frt., Rosenauer Janka 2 f r t , Szumrák Samu 2 frt., B. 1 frt., 
M. et B. 50 kr., Lúd. Bothár 50 kr., Krumm Gyula 50 kr., 
Szumrák S. E. 3 frt., Barna János 1 frt., Wladár Antal 1 frt., 
Figusch Samu 70 kr., Kulfan Gy. 70 kr., Bothár G. 1 f r t , Hu- 
szágh Ilona 1 f r t , Dobák Dániel 20 kr., Melna János 20 kr.,
S. P. 1 fr t ,  L. P. 2 frt, M. Z. 30 kr., P. R. 20 kr., Göllner 
Frigyes 2 frt., Franyo János 30 kr., Klimo András 1 frt., Lin- 
kesch Lajos 1 frt., Dr. Tilless Béla 1 frt., Palinay János 20 kr,,
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Dobrovits László 1 frt., Machold Fiilöp 1 írt., Drexler Frigyes 
3 Irt., Halassy Gyula 2 frt., Paulínyi János 20 kr., Hulley 1 
írt., Emler Vilmos 20 kt\, Biermann L 1 frt., Laszkáry Ödön 
1 f r t , Hanzlik 1 frt., Oliovan János 1 frt., Szjakel András 20 
kr., Kachnies Mátyás 30 kr., Rieesáuszky Samu 30 kr , J. Wanko 
40 k r , Lamos Samu 50 kr., G Ily Samu GO kr, Dillnberger 
Malvin 1 frt., Mályusz 1 frt., M. E Tulinszky 1 frt., Lavotta 
Ödön 1 frt., Holesch Árpád 50 kr., Karsch Karolin 50 kr., 
Greisinger örökösei 1 f r t , Burda Károly 1 frt., Bodorovszky
1 frt., Filla Gusztáv 1 f r t , Csecsetka Lajos 20 kr., Sponer 50 
kr., Barna Land 1 frt, Bisztricsan D. 1 frt. C. Kellner 30 kr., 
Ondrey L. 50 kr., Stollmann Mihály 30 kr., Furgyik János 50 
kr., Mensatoris Witwe 30 kr., S. Michaélisz 20 kr., Tulinszky 
Péter 50 kr, Gassík János 50 k r , Jelenő vits Dániel 60 kr., 
Drako János 20 kr., Bútora György 20 kr., Schemschel István 
20 kr., Pálesch Károly 50 kr., Chillo György 30 kr., Kubínyi 
Mérné 2 f r t , N. N. 20 kr., Jeszenszky Sándor 1 frt., Dr. Klimo 
Jenő 1 frt., Klimo Pál 50 kr., N. N. 30 k r , C. Knauer 1 frt., 
Seyfried Janka 2 f r t , Sonnenfeld Salamon 1. frt., Dr. Botliár
2 frt., Heinlein Auguszta 50 kr., Puschmann Guszt. 3 frt., 
Szumrák Pál 5 f r t , Szumrák utódai 1 frt., Krcsmóry utóda 1 
frt., Gryllusz Gy. 50 k r , Jurányi Adolf 1 frt., Chovan Lajos 
1 f r t , Keme Ignácz 1 frt., Benyáts Károly 1 frt., Kollarik 1 
f r t , Holesch István 1 frt., Sebesztha I f r t , Pálesch Zsuzsánna
1 frt, Nadeja Dániel 1 frt., Kiszely János 1 frt., Svonyavecz 
Lajos 40 kr.

Az 1885/6-iki tanévben utólagosan — az értesítő kinyo- 
matása után — még a következő kegyadományok folytak be: 
Greisinger 1 frt., Stollmann L. 1 frt., Stollmann Ede 50 kr., 
ifj. Wagner Károly 1 frt., Linkesch L. 1 frt., Herritz Rezső
2 frt., Leimdörffer 1 frt., Starke Mihály 50 kr., Botliár Mária 
50 kr., Dr. Bothár Samu 2 f r t , Csipkay Károly 2 f r t , Sztik J. 
50 k r , Seyfried Károly 1 frt., Klimo Gusztáv 50 kr., Sztik 
Mihály 50 kr., Klimo Pál 50 kr., Bothár Gusztáv 1 frt., Prei- 
sich 50 kr., Szameth M. 50 k r , Zvolanek 1 frt., ifj. Szimoni- 
desz Dániel 1 frt., Gryllusz 50 kr., Dobák Dániel 30 kr., Le- 
hotzky István 50 kr., Figusch Sámuel 40 kr., Lopusny Dániel 
50 kr. Elszasz Ede 40 kr., Svonavecz Lajos 40 kr., Ondrey L-
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40 kr., Palinay János 40 kr., Bussányi Lajos 50 kr., Knlfan 
György 40 kr., E. E. 40 kr, L. Pe. 1 frfc., A. T. 20 kr.

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

Tápintézetünk alaptőkéje 8,659 frt. 51 krt tesz; ephorus: 
Kleszkeny János egyh. presbyter úr

2. A gyógyszeralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés ese
tében a szegényebb tanulók gyógyszertári kiadásai; jelenlegi 
állása 284 frt. 61 kr.

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

nyaiból keletkezett, rendeltetése az, hogy belőle a nagyon szegény 
tanulók tankönyvekkel láttassanak el.

A lefolyt tanévben adományaikkal gyarapították: Paluga 
G. úr 2 frt., II. növendékei 1 frt. 2 kr., Jurányi Károly 15 kr., 
Ondrus Pál 40 kr., Skultéty János 24 kr., Augusztinovics Gy. 
5 kr., Zorkóczy János 16 kr, Kurjatko Mátyás 10 kr., Algöver 
András 10 kr., Burkovszky Kálmán 25 kr., Gally Sámuel 50 kr., 
Krausz Sámuel 7 kr., Hudoba András 10 kr., Sensed György 
10 kr., Timko B. 5 kr., Lehotkay István 5 kr., Izák János 12 
kr., Kurjatko Rezső 6 kr., Gregor Kálmán 20 kr., Pákán József 
10 kr., Chillo János 10 kr., Rusznyák Rezső 10 kr., Rusznyák 
Dezső 10 kr., Krompecher Dezső 40 kr., Schweng Lajos 10 kr., 
Zátureczky János 10 kr., Csobrda D. 10 kr., Timko Gusztáv 6 
kr., Jelenovics Ede 10 kr., Groó István 10 kr., Rísz András 6 
kr., Heinlein Gusztáv 20 kr., Tréger János 7 kr, Tepliczky 
Aladár 14 kr., Rosenauer Vilmos 20 kr., Figusch Vilmos 10 kr., 
Michaélisz Samu 10 kr., Zorkóczy Ede 4 kr., V. 6 frt. 64 kr. 
Összesen: 14 frt. 63 kr. Ebből levonván a tankönyvek vásár
lására fordított 5 frt 90 krt, marad 8 frt. 73 kr.

Ezen összeg a múlt évben gyümölcsözés végett elhelye
zett 63 frt. 51 krral és ennek kamataival együtt 75 frt. 44 krt 
tesz, mely a beszterczebányai „Hitelegylet“-nél van letéve.

Van azonkívül ennek az alapnak több kötet tankönyve, 
melyeknek birtokába részben ajándékozás, részben vétel utján 
jutott.
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A „Segélyalap“-hol a lefolyt tanévben 4 tanuló egészben, 
5 pedig részben segélyeztetett tankönyvekkel.

A „Segélyalap“ kezelője: Varga Mihály.
4. Ösztöndíjak.
a) A Deák Ferenez-féle alapból, melynek tőkéje 604 irtot 

tesz, megjutaímaztattak: Chilo János III. oszt. és Kozsehuba 
János II. o s z d . tanulók egyerikint 10 írttal.

b) A méltóságos és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztön
dijak czínién tanintézetünknek e tanévre is kegyesen megsza
vazott 100 oszt. ért. írtból főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv püspök 
s kir. tanácsos úr ö nagyságától a tanárkar ajánlatára 15 írtjá
val kaptak: Rusznyák Dezső, Izák János, Sensell György III., 
Timko Gusztáv I. oszt., 10 írtjával: Augusztinovics Győző 
IV., Gregor Kálmán III., Groó István és Hisz András I oszt. 
tanulók.

ügy a iné lt. és főt. bányakerületnek nagylelkű adomá
nyáért, mint föképen főtisztelendö 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 
egylet“ vagyonából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, ki 
társai közt a tanév folytán a magyar nyelvben legnagyobb 
előmenetelt tanúsított, Beszterczebánya sz. k. város teli. tanácsa 
a tanárkar ajánlatára Chovan Lajos III. oszt. tanulónak ado
mányozta.

d) A Ileinrich-féle 14 frtnyi ösztöndíjat Paulenda János
II. oszt. tanuló nyerte.

ej A beszterczebányai nagy tiszt, egyházközség által ado
mányozott 10 frt. ösztöndíjjal Krcsméry V. II. oszt. tanuló 
jutalmaztatott meg.

f )  A Dillnberger Károly-féle 400 frtnyi alapból jutalom
könyveket kaptak: Ondrus Pál, Burkovszky Kálmán, Skultéty 
János IV. oszt., Gally Sámuel, Pákán József, Mockovcsák Gyula
III. , Karlovszky Dániel I I , Tepliczky Aladár és Heinlein Gusz
táv I. oszt. tanulók.

2*
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fl) A zólyomi esperességi, csupán tanitófiak által élvezhető 
6 frtnyi jutalomdíjra a tanári kar Záthureczky János I. oszt. 
tanulót ajánlotta.

h) A nt. és tk. egyh. presbyterium az egész tandíjat 20, 
a tandíj felét pedig 8 tanulónak engedte el

i) A nagyméltóságu in. kir. pénzügyministerium G-regor 
Kálmán III. és Augusztinovies Győző IV. oszt. tanulókat egyen- 
kint 100 írttal jutalmazta meg.

j)  A „Felvidéki Magyar Közmivelödési Egyesület“ az 
1885— 86-iki tanév vége felé 6 kötet jutalomkönyvet küldött 
oly nem magyar anyanyelvű növendékeink számára, kik a ma
gyar nyelvben az év folytán kiváló előmenetelt tettek. A t. 
Egyesület kívánsága értelmében e jutalomkönyveket a tanári 
kar határozatából következő tanulók kapták: Markovics Lajos
IV., Skultéty János III., Chilo János I I , Karlovszky Dániel, 
Paulenda János és Krcsméry V. I. oszt.

E becses adomány a múlt tanévi értesítő kinyomatása 
után érkezvén, róla a nyilvánosság előtt be nem számolhattunk. 
Kötelességünknek ismertük e hiányt az intézet hálás köszöne
tének kifejezése mellett ezennel pótolni.

XI. A tanulók névsora, születéshelye, vallása,*)

I. Osztály.
1 Badényi Sándor, Kadvány — Zólyom, ism.
2 Csobrda Dusán, Szmrecsán — Liptó. a.
3 Czékus István, Marczal — Nógrád.
4 Dávid Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
5 Dérer Imre, Selmeczbánya — Hont.
6 Dropba Emil, Beszterczebánya — Zólyom.
7 Groó István, Zólyom — Zólyom, ö.
8 Heinlein Gusztáv, Beszterczebánya ■— Zólyom, j.

*) A rövidítések m agyarázata: ö. =  ösztöndíj; j. — jutalom könyves; 
k. =  kilépett; a. =  alum nista; ism. =  ismétlő.

A hol a vallás nincs jelezve; ág. hitv. ev. értendő.



9 Jelenovits Ede, Beszterczebánya — Zólyom.
10 Kneppo György, Rád vány — Zólyom, ism.
11 Koppa József, Radvány — Zólyom.
12 Korbélyi Péter, Beszterczebánya — Zólyom, ism
13 Koreny Pál, Beszterczebánya — Zólyom.
14 Kompecher Gyula, Lucsivna — Szepes.
15 Kuszy József, Német-Lipcse — Liptó. a.
1G Laczy József, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
17 Lányik János, Majorfalva — Zólyom, ism.
18 Mockovcsák Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom
19 Nemann Géza, Bucs — Zólyom.
20 Paulinyi Géza, Dobrona — Zólyom, a. ism.
21 Petrikovich Milos, Radvány' — Zólyom, isin.
22 Rísz András, Szászfalu — Zólyom, ö.
23 Ruman József, Dovalló Liptó. a.
24 Stepiita íjászló, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
25 Sztrenitzer János, Radvány — Zólyom.
2G Tepliczky Aladár, Szepsi — Abauj. j.
27 Thomka Ferencz, Beszterczebánya — Zólyom.
28 Timko Gusztáv, Pribócz — Turócz. a. ö.
29 Tréger János, Alsó-Boczabánya — Liptó.
30 Tuppy Sándor, Radvány — Zólyom.
31 Urbányi Gusztáv, Budapest — Pest.
32 Veszelko Ödön, Radvány — Zólyom, ism.
33 Zátureczky János, Breznóbánya — Zólyom, ö.

II. Osztály.
1 Belohorszky Gyula, Pribócz — Turócz. a.
2 Blasko János, Aisó-Lehota — Zólyom, ism.
3 .Bukovszky Lajos, Radvány — Zólyom.
4 Butsan Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
5 Chovan Lajos, Szolnok — Jász.-N.-Kún-Szolnok
6 Chriastélyi Árpád, Libetbánya — Zólyom.
7 Clementis Béla, I)una-Egyháza — Pest. a.
8 Dienes Emil, Beszterczebánya — Zólyom.
9 Figusch Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
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10 Göllner Frigyes, Beszterczebánya, — Zólyom.
11 Holesch Hugó, Beszfcerczebánya — Zólyom.
12 Jeszenszky János, Szt.-Márton — Turócz. a.
13 Karlovszky Dániel, Pnbócz — Turócz. j.
14 Klobusiczky András, Beszterczebánya — Zólyom.
15 Kneppo János, Rád vány — Zólyom.
16 Kozsehuba János, Jaszenova — Árva. ö.
17 Krcsméry Vladimír, Garamszög — Zólyom, a. ö.
18 Lacsny András, Beszterczebánya — Zólyom.
1!) Micliaélisz Sámuel, Beszterczebár^'a — Zólyom.
20 Mockovcsák Ernő, N.-Becskerek -— Torontál
21 Paulenda János, Beszterczebánya — Zólyom, a. ö.
22 Veljacsik Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
23 Zorkóczy Ede, Radvány — Zólyom.

III. Osztály.
1 Chillo János, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
2 Chovan Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
3 Gally Sámuel, Beszterczebánya — Zólyom, j.
4 Gregor Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
5 Hudoba András, Badin — Zólyom, a.
6 Izák János, Pojnik — Zólyom, a. ö.
7 Krausz Sámuel, Vámos —• Zólyom, a.
8 Krompecher Dezső, Beszterczebánya — Zólyom.
9 Kurjatko Rezső, Szászfalu — Zólyom.

10 Lehotkay István, Losoncz Kógrád.
11 Mockovcsák Gyula, N.-Becskerek — Torontál. j.
12 Pákán József, Dianova — Turócz. j.
13 Rosenauer Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
14 Rusznyák Dezső, Nagy-Röcze — Gömör. ö.
15 Rusznyák Rezső, Nagy-Rőcze — Gömör.
16 Schweng Lajos, Zólyom — Zólyom.
17 Sensell György, Rudló — Zólyom, ö.
18 Timko Bolms, Pribócz — Turócz. a.
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IV. Osztály.
1 Algöver András, Podluzsán — Hont. a.
2 Augusztinovics Győző, Pásztó — Heves. ö.
3 Burkovszky Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, j.
4 Bussányi Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, megh.
5 Jeszenszky Emil, Tót-Próna — Turócz. a. k.
6 Jurányi Károly, Tarnó — Turócz. a.
7 Kurjatko Mátyás, Szászfalu-— Zólyom.
8 Ondrus Pál, Győr — Győr. j.
9 Skultéty János, Alsó-Lehota — Zólyom, j.
10 Zorkóczy János, Radvány — Zólyom, önk. ism.

Létszám: 84.



XII. Statistikai kim utatás a gymn. tanulókról.
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XIII. Tanulók nyelvismerete.
I. osztály: magyar-tót-német 5, magyar-tót 27, magyar- 

német 1.
II. osztály: magyar-tót-német 4, magyar-tót 19.
III. osztály: magyar-tót-német 7, magyar-tót 11.
IV. osztály: magyar-tót-német 2, magyar-tót 7, magyar 1. 
Összesen: magyar-tót-német 18, magyar-tót 64, magyar-

német 1, magyar 1.

XIV. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.
1. Az 1887/88-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 írt 88 krt. Ehhez járul még 
rajzért 2 frt. Mindezen illetékek félévenként 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 he- 
tenkint kétszer kapnak tésztás 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 szállásokat megszerezni.

6. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók 
helybeli ev. egyházunk t. ez. presbyteriumához folyamodhatnak a 
tápdíj és a tanpénz elengedéséért. A jövevény tanulók kérvényei 
azonban csak a tanév 2-ik felében vétethetnek figyelembe, mi
nekutána a kérelmezők szorgalmuknak és példás magaviseletük
nek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

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

való fölvételt és az egyik osztályból a másikba való átlépést
3
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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 már 
betöltötték, és vagy arról, hogy a népiskola 4 alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt 
mutatnak elő, vág}- 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 terstgyakorlatot, 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 miniszter, 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.í£

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

trvá zápis u riaditeía. 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnostne a 
pocne sa riadné vynaucovanie.

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

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

*
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4. Alumnisti májú za stravu ti ez polovicn vopred u Ephora 
zaplatif. Za holy obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s 
vecerou 40 zl. celorocne. Alumneum nase dáva dvaráz tyhodne 
múcne jedlo.

5. 0  ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditelstvo. — 
Chudobnejsích rodicov dovolujeme si upozornif., ze si riaditel- 
stvo za povinnost pokladá o byty i za sebe levnejsiu cenu 
starafi sa.

6. Chudobní, pri tom ale pilní a mravní ziaci mózu sa k 
slávnemu presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o 
odpustenie poplatkov jak od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy 
ale novopríchodzích nemőzu sa do povahy vziaf len v druhom 
polletí, ked’ totizto prosebníci pilnosf a mravnosf svojii uz na 
nasom úst-ave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za veceru nemőze sa nikto oslobodif.
7. Koneőne, aby páni rodicia o vstúpení do gymnasiuma a 

o prestúpení z jednej triedy do druhej poucení boli, za potrebné 
uznávame niektoré punkty novóho zákona o strednych skolách 
(1883. XXX.) tu uviest: „Do prvej triedy gymnasiuma a reálky 
sa len takí ziaci príjmu, ktorí devafi rokov svojho veku doplnili 
a vysvedcením preukázat mőzu, ze styry triedy ludovych skől 
s dobrym prospechom skoncili, alebo skrz prijímacú skúsku do- 
kázu, ze potrebnú sbehlost májú. Z jednej triedy do nasledu- 
júcej vyssej triedy len ten ziak mőze prestúpif, ktory z pre- 
vzatych vsetkych riadnych predmetov, sem nepocitujúc krasopis 
a telocvik, aspon dostatocnú známku obdrzal. Ziakovi, ktory z 
jedného predmetu obdrzal známku nedostatoenú, mőze sbor 
uőbársky povolif, aby cielom napravenia tejto známky zac-iat- 
kom nového skolského roku skiísku slozil. Kto ale z dvoeh 
predmetov dostal známku nedostatoenú, ten len v tóm pádé 
bude k nápravnej skúske pripusteny, ked k tomu od Yys. Min. 
Vyucby a Osvety, v ústavoch konfessionálnych. ale od hlavnej 
vrchnosti cirkevnej povolenie obdrzí. Kto z viae ako z dvoeh 
predmetov dostal známku nedostatoenú: ten na ziadon pád ku 
nápravnej skúske pripusteny byt nemőze. Nápravnú, tak tiez 
aj náhradnú skúsku musí ziak v tóm ústave slozif, v kto- 
rom nedostatoenú známku obdrzal, alebo kde skúsku zameskal.
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Zur Nachricht.
1. Das Schuljahr 1887/88 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 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 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 aufmersksam 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 
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 aufgenornmen, 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 ans einem Lehrgegenstande die 
Note „ungenügend“ erhalten, kann der Lehrkörper dieser An
stalt die Erlaubniss ertheilen ám Anfang des nächsten Schul
jahres zur Ausbesserung dieser Note eine Prüfung abzulegen.

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

Wer aus mehr als zwei Gegenständen die Note „unge
nügend“ 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.“








