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A beszterczebányai ág. hitv. ev. gymnasium negyedfél 
százados fennállása óta igen sok akadálylyal volt kénytelen 
megküzdeni s ez idő alatt tetemes változásokon ment keresztül. 
A ki ezeket bővebben akarja megismerni, vegye elő az intézet 
1874/5 és 1875/6 évi értesítőit, ott körülményesen és a leg
kisebb részletekig liiven leírva fogja találni. De nemcsak a 
múltban kellett, — nehézségekkel kell a jelenben is küzdenie. 
Az 1883. évi XXX. t. ez. alapján a magas kormány intéze
tünkkel szemben oly követelésekkel lépett föl, melyeknek a fen- 
tartó egyház kénytelen eleget tenni, hogy régi intézetét megment
hesse. S egyházunk ezt meg is aktpjas. ien n i; azért elhatározta 
gymnasiuma újjászervezését, főleg pedig épületének átalakítását 
és kibővítését. Az e czélra szükséges pénzösszeg beszerzését 
legkönnyebben gyűjtés útján Vélte eszközölhetönek, miértis 
ezt elrendelte s első sorban saját hívei körében a napokban 
meg is kezdette. Mily eredményhez fog e gyűjtés vezetni, e 
pillanatban még nem tudjuk. De szeretjük hinni, hogy a besz- 
terezebányai ev. egyház híveinek buzgósága és előnyösen ismert 
áldozatkészsége most is nemcsak az elenyészéstöl megmenteni, 
hanem a jövő nemzedék számára is biztosítani fogja azt az 
intézetet, melyért a múltban a legnagyobb áldozatoktól sem 
rettent vissza, s mely már annyi szolgálatot tett az egyháznak 
és hazának. — Az eredményről egyébiránt jövő tanévi értesí
tőnkben részletesen fogunk beszámolni.

A lefolyt év egyéb eseményeit röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze.

Az 1887. évi junius 2‘2-én tartott tanári értekezleten szét
oszlattak a tantárgyak és kijelöltettek az osztályfőnökök. — 
A tanári karban változás csak annyiban történt, hogy a vallás-
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tan tanítását a körünkből távozott Binder Jenő segéd lelkész 
úr helyett az 1887. augusztus 20-án tartott egyházi közgyűlés 
megbízásából nt. Mikler Sámuel helybeli lelkész úr vállalta el.

Grossmann Lajos kartársunk óráiból — mint azelőtt — 
az idén is 5-nek ellátására a tek. iskolai igazgatótanács bele
egyezésével Kármán József úr vállalkozott, tanítván a tót nyelvet 
mind a négy-, s a szépírást az I. és II. osztályban.

Grossmann Lajos úrról szólván, említés nélkül nem hagy
hatjuk, hogy érdemekben megöszült tiszttársunk f. évi április 
15-én születésének 70-ik évfordulóját ünnepelte s a lefolyt tan
évvel itteni tanári működésének 41-ik évét töltötte be. Szép 
idő bármely, — különösen pedig tanári pályán töltve. De meg is 
viselte a különben sem erős testalkatú férfiút annyira, hogy 
indíttatva érezte magát lemondását beadni és nyugdíjazását 
kérni. Az egyház méltányolván Grossmann úr szolgálatait, 
nyudíjaztatását elhatározta s a helyének betöltésével járó lépések 
megtételét elrendelte.

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

A tanévet szokott ünnepélyességgel szeptember 5-én nyi
tottuk meg, mely alkalommal az iskolai törvények is föl
olvastattak és megmagyaráztattak a tanuló ifjúságnak. 6-án 
megkezdettük a rendes tanítást, melyet minden fennakadás és 
megszakítás nélkül folytait.mik a tanév végéig.

Az I. félévet január 28-án fejeztük be s február 1-én 
megkezdtük rendes tanítással a II. félévet.

A karácsoni ünnepek alkalmából deczember 22-étől január 
2-ig szüneteltek az előadások ; a húsvéti szünet márczius 28-ától 
április 3-ig tartott. Mind a karácsoni, mind a húsvéti szünidő 
kiadása előtt növendékeink értesitöt kaptak, hogy a szülék év
közben is tudomást szerezzenek fiaik magaviseletéről és elő
meneteléről.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatásiig}'! ma
gas ministeriumtól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, 
dr. Dunay Ferencz tankerületi főigazgató úr ö nagysága inté
zetünkben május 22. és 23-án tette hivatalos látogatását. Ezen 
idő alatt megtekintette az iskola gyűjteményeit, megvizsgálta
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a tanulók írásbeli dolgozatait s meghallgatta az egyes tanárok 
előadásait. Látogatása végeztével a kívánságára összehívott 
tanári értekezleten szívélyes és nyájas modorban közlötte a 
tanári karral tapasztalatait és jóakaratéi megjegyzéseit, s a 
látottak és hallottak felett megelégedését fejezte ki.

Az évi vizsgálatok junius 15-étöl 21-ig tartottak s ezek
nek végeztével megállapíttatott a második félévi osztályzat.

A tanévet nagytiszteletű Mockovcsák János Tivadar Zó
lyom egyházmegyei főesperes úrnak jelenlétében, a ki fötiszte- 
lendö püspök úr ö nagyságát helyettesítette, junius 23-án 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 neineskoblű 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 for- 
dúlt 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: október 31-én és a pünkösdi ünnepek előtt.

A növendékeknek az egyes tantárgyakban tanúsított elő
menetele általánoságban szintén kielégítő volt. Legtöbb elégte
len osztályzat az I-sö osztályban fordult elő. Kitüntetésben ré-
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szesültek, a mennyiben vagy ösztöndíjat, vagy jutalomkönyvet 
nyertek: a negyedik osztályban 7-en, a harmadikban 7-en, a 
másodikban 7-en, az elsőben 3-an, összesen 24-en.

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 csak egy növendékünk szenvedett, de betegségé
ből 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 Frigyes 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.
2 “  szabályszerű, den Gesetzen entsprechend, zákonom 

primeranó.
3 =  kevésbbó szabályszerű, den Gesetzen minder entspre

chend, zákonom menej primeranó.
4 =  rossz, schlecht, zlé.
h) tanulmányok lián való előmenetelben; Leistungen in den 

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

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

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

Elnöke: nagys. Stadler Tófor úr, kir. tanácsos, helybeli 
egyh. felügyelő; illetve tok. Kuliár János úr, alügyelő.

Tagjai: nt. Moekovcsák János T. és Milder Sámuel lelké
szek, Barkovszky Kálmán, Csipkay Király, Drexler Frigyes, Gally 
Samu, Uolesch István, Ilulley Dániel, Göllner Frigyes, Szumrák 
Pál, Túr zó Lajos, Wagner Károly, Grossmann Lajos, Grvó Géza 
Lajos, Kármán József, Polcvkovics János és Varga Mihály e. é. 
igazgató tanár.O O

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

és IV. osztályban Heti óraszáma 18.
Junker Ágoston, r. tanár tanított német nyelvet I., II. és 

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

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

Dr. Major Károly, h. t. tanított latin nyelvet az I., magyar 
nyelvet I. és IV. s történelmet a III. és IV. osztályban. Heti 
óraszáma 20.

Varga. Mihály, r. tanár és e. «. igazgató, tanított latin 
nyelvet a II., magyar nyelvet a II. és Ili., számtant és mér
tanirajzot a IV. osztályban. Heti óraszáma 19.
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Milder Sámuel, ev. lelkész, vall. t., tanított vallástant I —IV. 
osztálybau. 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. Tanlerv.
I. osztály. Főnöke: Dr. Major Károly.

1. Vallástan, k 2 óra. O-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A Miatvánk. 
Tk. Noszágh-Kalvi: Bibliai történetek, Vendel-Pálfy, finnischer 
és a zólyomi esp. által kiadott (tót) Káté.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon az öt ejtege
tés a nemi szabályokkal; a melléknév rendes fokozása, a sze
mélyes névmások és visszaviv'ö névmás, a rendes igeragozás 
cselekvő és szenvedő alkata megfelelő gyakorlatokkal. Praepa- 
ratiók készítése, iskolai dolgozatok. Tk. Schulz-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. Szörnyei József: Isk. magyar nyelvtan I. r. és Magyar ol
vasókönyv I. r.

-1 Német nyelv, h 2 óra. A fő-, melléknév és névmás 
alaktana, fordítás és elemzés. írásbeli dolgozatok. Tk Toepler 
nyelvtana.

5. Tót nyelv, — feltételesen kötelezett tantárgy, — h. 2 
óra. Alaktan, olvasmányok, egyes darabok emlékelése és elem
zése, házi dolgozatok. Tk. D. K. Krátka Mluvnica a Pravopis 
és Loos J. olv. könyve.
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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 többnevil 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, alapmű
veletek közönséges törtekkel. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. 
Mocnik-Schmidt: Számtan I., II., III. oszt. számára.

8. Mártani rajz, h. ‘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-Wagner Planimetriája.

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

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

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

Palaestina földrajza.
2 Latin nyelv, h. 6 óra. Az I. osztály pensumának átismét

lése után a rendhagyó fokozás, a számnév és névmások, verbum 
deponens és a rendhagyó igék ; áttétel az actívumból a passi- 
vumba és megfordítva. A gyakorlatok szavainak emlékelése; 
iskolai, részben házi dolgozatok. Tk. Schultz-Kiss latin nyelv
tana 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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Hiányol?, versek fejtegetése, és emlékelése; iskolai és házi dol
gozatok. Tk. Szinnyei József: Magyar nyelvtan mondattani ala
pon II. r. és Magyar olvasókönyv II. r.

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. 1 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; 
mondattan, helyesírás, olvasmányok elemzése, házi dolgozatok. 
Tk. Mi -áz F. nyelvtana és Loos J. olvasókönyve.

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

7. Számtan, h. B óra. Az első osztály peusumának átis
métlése után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, 
egyszerű hármas szabály, egyszerit kamatszámolás száztól, százra 
és százban. Olasz gyakoilat. Házi és iskolai gyakorlatok. TI?. 
Moenik-Szabóky-Schmidt: Számtan.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A négyszögek alkotó részei, 
nemei és tulajdonságai, a négyszögek symmetriája, szerkesztése 
és összeillösége. A sokszögek 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. Mayerhoffer és Wagner Plani- 
metriája.

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

111. osztály. Főnöke; Kmety János.
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, abl. 
abs , megfelelő fordítási gyakorlatokkal. A mondatfajok átnézeti 
összeállítása. Olvastatott Livius Róma 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 
iskolai és házi dolgozatok, Tk. Szinnyei József: Rendszeres 
magyar nyelvtan és Lehr-Riedl: Olvasókönyv III. r.

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

5. Tót nyelv, h. 1 óra. A nyelvtan ismétlése; polgári ügy
iratok, szavalmányok, házi dolgozatok. Tk. Mráz F. nyelvtana 
és Loos J. olvasókönyve.

6. Földrajz, h. 2 óra Afrika, Amerika és Ausztrália. Tk. 
Laky D.: Földrajz III. r.

7. Természettant földrajz, li. 2 óra. A természettan elemei. A 
föld mint világtest; a föld magában véve, annak felszíne, 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 ka
matok kamatja és négyzetgyökvonás iskolai és házi dolgoza
tokkal. Tk. Moonik-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 helyben és menet
közben. Összetett szabadgyakorlatok azl. oszt. tananyaga alapján. 
Menetelés. Katonai rendgyakorlatok. A test ügyesitósére szolgáló 
könnyebb gyakorlatok nyújtón, korláton, mászópóznákon, lengő 
kötélen és vízszintes létrán; ugrások az ugró mérczén.
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IV. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.

1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Tk. 
Tischer-Margócsi és Wendel-Pálífy.

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 Tubusig; Phaedrusból 12 mese, 
Ovidinsból: Philemon es Baucis; Dávid olvasókönyvéből 11 
összefüggő olvasmány magyarból latinra fordítva. Az olvasott 
darabok elemzése és emlékülése. Házi és iskolai dolgozatok 
Tk. tíehultz-Kiss nyelvtana és gyakorlók., Eliseher olvk.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilisztika. Az irály általános 
kellékei, az egyszerű és szépirály kellékei, a prózai és költői 
irálykülöubségei, hangsúlyos és időmértékes verselés. Olvasmány: 
Arany J. Toldija, tekintettel tartalmára, alakjára és nyelvére, 
szavalás; Írásbeli dolgozatok. Tk. Dr. Koltai Virgil: Stilisztika
I. r. és Arany-Lehr Toldi.

4. Németnyelv, 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. Tót nyelv, h. 1 óra. Egyesülten a III. osztálylyal.
6. Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia föld

rajza. Tk. Scholtz Albert.
7. Történelem, h. 4 óra. A keleti népek ismerete után a 

görögök és rómaiak története Augustus koráig, tekintettel a 
mivelödés történeti viszonyokra. Tk. Szilágyi IS.: Egyetemes 
történelem, ókor; segédkönyvek: C. A. Fyffe: A görög nép 
története; Creigthon M.: A római nép története.

8. 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 egyszeriisitése, egynevüsitése, szorzása és osztása, a 
számok oszthatósága, a legnagyobb köz. mérték, legkisebb kö-
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zös többszörös, első fokú egyenletek 1 ismeretlennel, egyen- 
letbetétel, az aránypár mint egyenlet. Házi és iskolai dolgoza
tok. Tk. Algebra, Mocnik-Klamarik-Wagner.

9. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria. A koczka, négy 
oldalú oszlop s általában a hasáb, gúla, a szabályos testek, a 
henger, kúp, gömb leirása, 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.

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

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

VIII. Mellékintézetek.
1. Rajziskola. 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. 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 tantárgy. 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 4393 kötetből áll. A befolyt 

tanévben részben vétel, részben ajándék utján gyarapodott.
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Vétel ú tján :
1. Mahaffy J. P. ó-gorög élet. 1 köt.
2. Kott F. Szótár. 21 fűz.
3. Supplement zu Aridrees Handatlas. 3 fűz.
4. Grünwald Béla, A régi Magyarország 1711—1825. 1 k.
5. Az újpesti ev. leányegyház jelentése. 2 fűz.
6. Dr. Masznyik Endre, Luther élete. 1 k.
7. Sántha Károly, Buzgóság könyve. 1 k.
8. Dr. Banyák Ede, A magyarországi középiskolákban 1850— 

1885. megjelent összes programmértekezések repertóriuma 1 k.
9. Breznyik János, A selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház és 

iskola története. II fűz.
10. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
11. Egyetemes phil. Közlöny, szerk. Heinrich G., Tewrewk E. 

és Ábel Jenő.
12. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
13. Zeitschrift für Schulgeographie, szerk. Seibert A. E.
14. Zeitschrift für math, und naturw. Unterricht, szerk. Hoff

mann J. C. V.
15. Evang. Egyház és iskola, szerk. Trsztyénszky Ferencz.

Ajándék útján:
A m. tudom. Akadémiától:

1. Magyar tud. akadémiai Almanach 1888-ra.
2. A magy. t. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék

beszédek. IV. köt. 5 —10 sz. V. köt. 1 sz.
3. Mathemathikai és természettud. Értesitö V. k. 7—9 f .; VI. k. 

1—3 f.
4. A m. tud. Akadémia értesítője XXT. évf. 4—8 sz , XXII. évf. 

1—2 sz.
5. Értekezések a mathem. tudományok köréből XIII. k. 3 sz. 

XIV. k. 1 sz.
6. Értekezések a természettud. köréből. XVI. k. 7 sz. XVII. k. 

2—6 sz.
Tek. Bende Attila vasúti felüg37elő úr a „Természettudo

mányi Közlöny“ 1870 —87. évfolyamait, 18 kötetben volt szives 
az intézet könyvtárának adományozni.
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Azonkívül több budapesti könyvkiadó czég iskolai köny
veket volt szives küldeni; és pedig: Franklin-Társulat: 7 köt., 
Eggen berger: 2 köt., Lampel Róbert.: 7 köt., és 7 drb. térképet, 
Athenaeum 1 köt., Länder l köt.,

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

c) Az ifjúsági könyvtár 949 kötetet foglal magában. A le
folyt tanévben vétel utján 4, ajándék útján 4 kötettel szaporo
dott. Ajándékaikkal gyarapítók : Mockovcsák Gyula 2, Zorkóezy 
Ede és Fajnor D. tanulók 1— 1 kötettel,

Könyv tárör: Yai'ga Mihály.

II. Szertárak és gyűjtemények.
I. A földrajzi gyűjtemény áll: 28 térképből (18 földrajzi, 

10 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld-, egy égtekéböl és az 
emberfajokat feltüntető 12 képből. Az idén szereztetett: Tel
lurium 55 frt értékben.

Felügyelője: Junker Ágoston.
II. Az éremgyüjtemény 469 érmet tartalmaz. Az idén gya

rapították : nt. Mockovcsák János föesp., t. Urbányi Sándor és 
t. Bányász Frigyes urak 1 —1 darabbal. Van ezenkívül az iskola 
birtokában egy, a Rákoczy-korból származó, ékítményekkel díszí
tett kard.

Az éremgyüjtemény kezelője: Varga Mihály.

III. Természetrajzi gyűjtemények.
a) Az állatgyüjtemény magában foglal: 21 emlőst, 112 

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

b) A növénygyüjtemény 506 növény- és 132 magfajhól áll.
c) Az ásványgyüjtemóny 951 ásványt és 114 jegeezmintát 

tartalmaz.
Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hoch- 

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

Felügyelője: Junker Ágoston.
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IV. A mennyiségtan! szertár 120 tömörmértani testet és 10 
eszközt tartalmaz.

Kezelője: Kmety János.
V. A természet- és vegytani szertár 349 készülék- és mű

szerből áll. Az idén t Bányász Frigyes úr egy compast volt 
szives adományozni.

Kezelője az előbbinek Kmety János, az utóbbinak Junker 
Ágoston.

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

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

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

X. Segélyző intézetek, ösztöndíjak, jutalmak.
1. A tápintézet a lefolyt tanévben 21 tanulót látott el 

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

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt. évi díj fizetendő; 
csupán ebédért 20 frt. Ez utóbbi 4 tanulónak egészen, 5-nek pedig 
felerészben elengedtetett. Az elengedett összeg 130 irtot tesz.

Supplicatio utján 293 frt. 15 kr. gyűlt be, és pedig a zó
lyomi esperességböl 56 frt. 46 kr., a honti és barsi esperessé- 
gekböl 44 frt. 25 kr., a nógrádi esperességböl 42 frt. 66 kr., 
a budapesti, pesti és békési esperességekből 149 frt. 78 kr.

Beneficiumban részesiték alumnistáinkat: nt. Mockovcsák 
János, Varga Mihály és Ujkereszty István urak.

Ezenkívül Beszterczebányán következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet részére: Stadler Tófor 10 frt., Kollár 
János 3 frt., Hüttner Ida 3 frt., Bittera Kálmán 5 f r t , Scholtz 
Rezső 5 frt., Beszterczebányai takarékpénztár 5 frt., Hitelegylet 
Beszterczebányán 3 frt,. Csipkay Károly 5 frt., Puschmann
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Gusztáv 5 f r t , Hortsek Károly 8 írt., Dillnberger Ede 2 írt., 
Walther testvérek 1 frt., Herritz Rezső 2 frt., Szumrák Guszt. 
örök. 2 frt.. C. Lorentz et Comp. 1 frt., Louise Rakovszky 2 frt. 
Ad. Kardoss 1 frt., Rosenauer Janka 2 frt., Seyfried Janka 
2 f r t , Drexler Frigyes 2 frt., Szumrák S. E. 5 frt., Göllner 
Frigyes 2 frt, Kubínyi Mór 2 frt, Grummich 1 frt., Dr. Bothár 
Samu 2 frt., Bnrkovszky Kálmán 2 frt., Kleszkeny 1 frt., He
lene Huszágh 1 frt., Salamon Sonnenfeld 1 frt., Hulley Dániel 
2 frt, Burda Károly 1 frt., Dillnberger Malvin 1 frt., Szumrák 
Pál 3 frt., Furgyík István 1 frt., Rosenauer Lajos 1 frt., L. 
Perczián 1 frt., Barna Dániel 1 frt., Tulinszky Emil 1 frt., 
Lavotta Ödön 1 f r t , Kevecska 1 frt., Hanzlík 1 frt., Turzó 1 frt., 
Ujkereszty 1 frt., Barna János 1 frt, Bodorovszky 1 frt. Greisinger 
Károly 1 frt., Klimo András 1 frt., Biermann Lajos 1 frt. Machold 
F. 1 frt., Benyáts Károly 1 frt., G. Beniats 1 frt., Susanna 
Pálesch 1 f r t , Chovan Lajos 1 frt., Wladár Antal 1 frt. Dr. Klimo 
Jenő 1 frt., Nádeja Dániel 1 frt., Jurányi Adolf 1 frt., Prokópy 
János 1 frt., Lehotkay Lajos 1 frt., Chovan János 1 frt., Bothár 
Gusztáv 1 frt., Gall}' Samu 1 frt., Gregor István 1 frt., Kollárik 
40 kr., Klimo Pál 50 kr., Lamos Samu 50 kr. Kulfan György 
50 kr. N. N. 20 kr. N. N. 40 kr.. J. W. 40 kr., G. M. 20 kr., 
N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., D. Dobák 30 kr., D. Lopusny 50 k r , 
Eisert Erich 50 kr., Holesch Ottó 40 kr., N. N. 30 kr., Tulinszky 
P. 50 kr., Stollmann Lajos 1 frt., Lindtner Géza 1 frt., Jelenovits 
Dániel 50 kr., Gassik János 1 frt., Dobrovits László 50 kr., 
Furgyík János 50 kr., Carl Menszatoris Wwe. 30 kr., P. Ruttkay 
50 kr., M. Droba 20 kr., Carl Menszatoris 30 kr., Filla Gusztáv 
1 f r t , Csecsetka Lajos 20 kr., Bútora György 20 kr., Stollmann 
Mihály 50 kr., Holesch István 1 frt., Dragonszky József 50 kr., 
C. Knauer 1 frt., L. Horn 40 kr., Scher 20 kr., Szjakel András 
20 kr., Stollmann E. 20 kr., Melna 20 kr., Beniats Lajos D. I frt., 
Sponner 30 kr., Auguste Heinlein 50 kr., Bisztricsan 1 frt., 
Kiszely János 1 frt., Palinay János 30 kr., Ondrey Lajos 20 kr., 
Ruttkay 20 kr., Svonyavecz Lajos 40 kr., Franyo János 20 kr., 
Stefan Semsell 20 kr., Özv. Mályuszné 1 frt., ifj. Szimonidesz 
Dani 40 kr., Krumm 30 kr., Pálesch 50 kr., Chillo György 30 kr., 
Klimo Gusztáv 30 kr., Karsch 50 kr., Jeszenszky Sándor 1 frt.,

2
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Szliuka J. 40 kr., 8atrmeí Miohaelísz 2Ó kr., S. R. 40 kr., í)r. 
Tilless Béla 1 írt.., Hollesch Árpád 50 kr., Drako János 20 kr., 
Holesch Adolf 1 írt., N. N. 1 írt., Zvolanek 50 kr., Dienes János 
40 kr.

A jóltevök fogadják az intézet hálás köszönetét.
Tápintézetünk alaptőkéje 9222 frt. 07 kit. tesz; ephorus: 

Kleszkeny János egyh. presbyter úr.
2. A gyógyszeralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés ese

tében a szegényebb tanulók gyógyszertári kiadásai; jelenlegi 
állása 300 frt.

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 : nt. 
Mockovcsák János föesp. úr 2 frt., V. M. 7 frt. 9 kr. Gally 
Samuel 50 kr., Rosenauer Vilmos 50 kr., Gregor Kálmán 50 kr, 
Mikler Gusztáv 50 kr., Mockovcsák Gyula 50 kr., Lehotkay 
István 40 kr, Pákán József 20 kr., Rúzsa János 20 kr., Hudoba 
András 20 kr, Izák János 15 kr., Chillo János 10 kr., Rusznyák 
Dezső 10 kr., Rusznyák Rezső 10 kr., Kurjatko Rezső 10 kr., 
Sensed György 10 kr., Timko Bohus 9 kr., Chovan Lajos 50 kr., 
Mockovcsák Ernő 33 kr., Jeszenszky János 10 kr., Kresméry 
V. 10 kr., Dienes Emil 8 kr., Kueppo János 5 kr., Mockovcsák 
Gusztáv 59 kr , Messerschmidt Miksa 22 kr, Heinlein Gusztáv 
20 kr., Fajnor D. 11 kr., Tepliczky Aladár 10 kr., Csobrda D. 
10 kr., Dérer Imre 10 kr., Kuszy József 10 kr., Zátureczky 
János 10 kr., Lányik János 6 kr.. Rísz András 4 kr., Petrikovich 
M. 4 kr., Timko Gusztáv 4 k r , Dobrik Mátyás 2 kr., Chovan 
Gyula 50 kr., Messerschmidt József 20 kr., Jeszenszky E. 10 kr., 
Vei its Dezső 10 kr., Holéczy Samu 10 kr., Rumann János 5 kr., 
Lajosák János 5 kr., Ponicsan Pál 5 kr., Horváth Samu 5 kr., 
Koppa János 5 kr., Nedobry Iván 5 kr., Dávid Károly 5 kr., 
Dienes József 5 kr., Nemann Géza 4 kr., Groó István 27 kr., 
Összesen: 17 frt. 82 kr. Ebből levonván a tankönyvek vásárlására 
fordított 4 frt. 20 krt., marad 13 frt. 62 kr.
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Ezen összeg a múlt évben gyümölcsözés végett elhelyezett 
75 írt. 44 krral és ennek kamataival együtt 92 frt. 94 krt. tesz, 
mely a beszterczebányai „Hitelegylet“-nél van letéve.

Van azonkívül ennek az alapnak több kötet tankönyve, 
melyeknek birtokába részben ajándék, részben vétel útján jutott.

A „Segélyalap“-bél a lefolyt tanévben 4 tanuló egészben, 
ti pedig részben segélyeztetett tankönyvekkel.

Kezelője: Varga Mi hálj’.

4. Ösztöndíjak.
a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tőkéje 604 frtot 

tesz, megjutalmaztattak: Chilo János IV. oszt. és Kozsehuba 
János III. oszt. tanulók egyenkint 10 frttal.

b) A méltóságos és főtiszt, bányakerűleti gyűléstől ösztön
díjak czímén tanitézetünknek e tanévre is kegyesen megsza
vazott 100 oszt. ért. írtból főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv püspök 
s kir. tanácsos iír ö nagj'ságától a tanárkar ajánlatára 10 írtjá
val kaptak: Rusznyák Dezső, Sensell György IV., Figusch 
Vilmos, Dienes Emil, Paulenda, János III , Zátureczky János, 
Timko Gusztáv, Rísz András, Rumann József II. és Rumann 
János I. oszt. tanulók.

Ügy 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 
egylet“ 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 Holóczy Samuel I. oszt. tanulónak ado
mányozta.

d) A Heinrieh-féle 14 frtos ösztöndíjból Lajcsák János I. 
oszt. tanuló 10 és Groó István II. oszt. tanuló 4 frtot kapott. 
Groó István ezenkívül

2*
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e) a zólyomi esperességi, csupán tanítófiak által élvezhető, 
6 frtos ösztöndíjban is részesíttetett.

f )  a beszterczebányai nagytiszfc. egyházközség által ado
mányozott 10 írt. ösztöndíjjal Krcsméry V. III. oszt. tanuló 
jutalmaztatott meg.

(/) A Dilinberger Károly-féle 400 frtnyi alapból jutalom
könyveket kaptak: Gally Sámuel, Pákán József, Gregor Kálmán, 
Mikler Gusztáv IV., Karlovszky D., Fajnor V. III., Tepliczky 
Aladár, Mockovcsák Gusztáv és Rísz András TI. oszt. tanulók.

h) A nt. s tek. egyházi presbyterium az egész tandíjat 9, 
a tandij felét pedig 5 tanulónak engedte el. Az elengedett 
összeg 147 irtot tesz.

i) A mn. tn. kir. pénzügyministerium Gregor Kálmán 
IV. oszt. tanulót 100 írttal; a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minist, pedig Mikler Gusztáv és Rusznyák Dezső IV. oszt. ta
nulókat 60 —60 írttal jutalmazta meg.

j) A „Felvidéki Magyar Közmivelódési Egyesület“ oly 
nem magyar anyanyelvű növendékeink számára, kik a magyar 
nyelvben az év folytán kiváló előmenetelt tettek, 5 kötet ju
talomkönyvet küldött. A t. Egyesület kívánsága értelmében e 
jutalomkönyveket a tanári kar határozatából következő tanulók 
kapták: Sensed György IV., Dienes Emil III., Zátureczky János 
II., Horváth Sámuel és Ponicsan Pál I. oszt. tanulók.

Ugyancsak a „Felv. M. Közm. Eg3’esület“ az 1886/7 
tanév vége felé — az „Értesítő“ kinyomatása után — 4 kötetet 
küldött jutalomkönyvekül. Ezeket akkor Figusch Vilmos, Kozse- 
huba János II., Zátureczk}' János és Timko Gusztáv I. oszt. 
tanulók kapták.

E becses adományokért a t. Egyesületnek ezennel az in
tézet hálás köszönetét fejezzük ki.
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XT. A tanulók névsora, lakhelye, vallása*)
I. Osztály.

1 Chovan Gyula, Beszterczebánya Zólyom.
2 Dávid Károly, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
3 Dienes József, Beszterczebánya — Zólyom.
4 Furgyík Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
5 Gosztonyi Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
6 Görgey Imre, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
7 Holóczy Sámuel, Breznobánya — Zólyom, ö.
8 Holies Ede, Beszterczebánya — Zólyom.
9 Horváth Sámuel, Ebeczk — Nógrád. j.

10 Jeszenszky Fedor, Sz. Márton — Turócz. a.
11 Koppa János, Rudié — Zólyom.
12 Koppa József, Hluboka — Nyitra. ism.
13 Lajcsák János, Pribilina — Liptó. a. ö.
14 Messerschmidt József, Libetbánya — Zólyom, a.
15 Nedobry Iván, Császtkó — Nyitra. a.
16 Nemann Géza, Szászfalu — Zólyom, ism.
17 Palinay Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
18 Perczián Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
19 Plech János, Beszterczebánya — Zólyom.
20 Pollyák Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
21 Ponicsan Pál, Ocsova — Zólyom, a. j.
22 Eumann János, Pribilina — Liptó. a. ö.
23 Sziakel Samu, Beszterczebánya — Zólyom.
24 Szöllössy György, Beszterczebánya — Zólyom ev. ref.
25 Turzo Gedeon, Ruttka — Turócz.
26 Velits Dezső, Tót-Próna — Turócz.
27 Veszelko János, Rád vány — Zólyom.

II. Osztály.
1 Badényi Sándor, Zselobucza — Zólyom.
2 Csobrda Dusán, Szmrecsán — Liptó. a.
3 Dérer Imre, Kis-Garam — Zólyom.

*) A rövid ítések . m agyarázata: r. =  -rámái katliolikus; m. =  mézes 
vallásu ; ö. =  ösztöndíjas; j. =  jutalom könyves : a. =  a lum n is ta ; ism. =  is
métlő; k. =  kilépett.

Hol a  vallás nincs jelezve, ág. hitv. ev. értendő.



4 Dobrík Mátyás, Pallós — Zólyom.
5 Fajnor Dusán, Szenicz — Nyitra. a.
6 Groó István, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
7 Heinleiu Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
8 Holescli Hugó, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
9 Jelenovi ts Ede, Beszterczebánya — Zólyom.

10 Koreny Pál, Beszterczebánya — Zólyom.
11 Krompecher Gyula, Lucsivna — Özepes
12 Kuszy József, Némefc-Lipcse — Liptó. a.
13 Lányik János, Majorfalva — Zólyom.
14 Messerschmidt Miksa, Beszterczebánya — Zólyom.
15 Mockovcsák Gusztáv, Beszterczebánya — Zolyom.
16 Paulínyi Géza, Hajnik — Zólyom, a.
17 Petrikovich Milos, Radvány — Zólyom.
18 Rísz András, Szászfalu — Zólyom, ö. j.
19 Ruman József, Császtko — Nyitra. a. ö.
20 Stepita László, Beszterczebánya — Zólyom, k.
21 Tepliczky Aladár, Beszterczebánya - Zólyom, j.
22 Tirnko Gusztáv, Háj Turócz. a. ö.
23 Urbányi Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom, k.
24 Zátureozky János, Breznobánya — Zólyom, a. ö. j.

III. Osztály.
1 Blasko János, Alsó-Lehota — Zólyom.
2 Bukovszky Lajos, Radvány — Zólyom.
3 Chovan Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
4 Chriastélyi Árpád, Beszterczebánya — Zólyom.
5 Clementis Béla, Duna-Egyháza — Pest. a.
6 Dienes Emil, Beszterczebánya — Zólyom, ö. j.
7 Fajnor Vladimir, Szenicz — Nyitra. a. j.
8 Figusch Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
9 Göllner Frigyes, Beszterczebánya — Zólyom.

10 Jeszenszky János, Sz. Márton — Turócz. a.
11 Karlovszky Dániel, Pribócz — Turócz. j.
12 Kneppo János, Radvány — Zólyom.
13 Kozsehuba János, Blatnicza — Turócz. ö.
14 Krcsméry Vladimir, Badín — Zólyom, a. ö.
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Lacsny András, Beszterczebánya — Zólyom. 
Michaelisz Sámuel, Beszterczebánya -- Zólyom. 
Mockovcsá.k Ernő, Beszterczebánya — Zólyom. 
Panlenda János, Beszterczebánya — Zólyom, ö. 
Schwarcz József, Gyetva — Zólyom, móz. 
Zorkóczy Ede, Radvány — Zólyom.

IV. Osztály.
Chillo János, Beszterczebánya — Zólyom, ö. 
Chovan Lajos, Beszterczebánya — Zólyom. 
Fajnor Iván, Szemez — Nyitra. a.
Frantz Miklós, Eger — Heves r.
Gally Sámuel, Beszterczebánya --- Zólyom, j. 
Gregor Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ő. j. 
Hudoba András, Badin — Zólyom, a. 
ízák János, Pojnik — Zólyom, a.
Krompecher Dezső, Beszterczebánya — Zólyom. 
Kurjatko Rezső, Szászfalu — Zólyom.
Lehotkay István, Beszterczebánya — Zolyom. 
Mikler Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom, ö. j. 
Mladoniczky János, Korpona — Hont. ism. 
Mockovcsák Gyula, Beszterczebánya — Zólyom. 
Pákán József, Dianova — Turócz. j.
Rosenauer Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom. 
Rusznyák Dezső, Beszterczebánya — Zólyom, ó. 
Rusznyák Rezső, Beszterczebánya — Zólyom 
Rúzsa János, Radvány — Zólyom.
Schweng Lajos, Beszterczebánya — Zólyom. 
Sensell György, Rudló — Zólyom, ö j.
Timko Bohus, Háj — Turócz. a.

Összesen: 93.

-  ■
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XIII. Tanulók nyelvismerete.
I. osztály: magyar-tót-német 2, magyar-tót 25.

II. osztály: magyar-tót-német 6, magyar-tót 17, magyar
német 1.

III. osztály: magyar-tót-német 4, magyar-tót 16.
IV. osztály: magyar-tót-német 6, magyar-tót 14, magyar 2.
Összesen: magyar-tót-német 18, magyar-t.ót 72, magyar-

német 1, magyar 2.

XIV. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.
1. Az 1888/89-ki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, B-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 frt 83 krt. Ehhez járul még 
rajzért 2 frt. Mindezen illetékek félévenkint 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. Hogy a t . ez. szülök főleg a gymnasiumba való fölvételt 

és az egyik osztályból a másikba való átlépést illetőleg tájé-
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kozva legyenek, szükségesnek tartjuk a középiskolai törvénynek 
(1883. XXX.) idevágó 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, vagy felvételi 
vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mérvű képzettséggel bírnak. 
Ugyanazon iskola egyik osztályából 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 elégtelen osztályzatot, az 
csak rendkívüli esetben a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
illetőleg a tanintézet felekezeti főhatósága engedélyével bocsát
ható javító vizsgálatra. — A ki kettőnél több tárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot, az javító vizsgálatra semmi esetre 
sem bocsátható. A javító, nemkülönben a pótvizsgálatot is rende
sen azon intézetben kell a tanulónak letennie, melyben az elég
telen tanjegyet kapta és illetőleg a vizsgálatot elmulasztotta.“

8. Minden tanuló beiratása alkalmával orvosi bizonyítváuy- 
nyal köteles igazolni, hogy életének 12-ik évéig védhimlövel újra, 
—- vagy ha e kort el nem érte, legalább egyszer sikeresen olta 
tott, illetőleg e kötelezettség alól törvény értelmében fel van 
mentve.

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

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

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budix 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
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sa 2 zl. celorocne. — Poplatky tieto mozno i polrocne, vzdy 
ale vopred platit

4. A lurnnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Ephora 
zaplatif. Za holy obed platif, sa íná 20 zl , za obed spolu i s 
vecerou 40 zl. celorocne. Almnneuin naííe dáva dvaráz tyhodrie 
múcne jedlo.

5. O ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditelstvo. — 
Chudobnejsích rodicov dovolujerne sí upozornií, ze sí riaditel- 
stvo za povinnosf, pokladá o byty i za sebe levnejsiu cenu 
starai sa.

6. Cbndobní, pritom ale pilní a rnravní ziaci mőzu sa k 
slávnemu presbyterimnu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o 
odpustenie pqplatkov jak od ucenia tak od aluinnea. Prosbopisy 
ale novopríchodzích uernőzu sa do povaliy vziaf len v druboin 
polled, keil totizto prosebníci pilnosf, a mravnosf svoju uz na 
nasom ústave skutkom dokázali buli.

Od poplatku za veceru nemóze sa nikto oslobodit.
7. A by páni rodicia o vstúpení do gyixmásiuma a o prés tű pen i 

z jednej triedy do druhej poucení boli, za potrelmé uznávarne 
niektoré pnnkty zákona o strédnych skolách (1888. XXX.) tu 
nviest: „Do prvej triedy gymnásiuma a reálky sa len taky 
ziaci príjmu, ktorí devat rokov svojho veku doplnili a vysved- 
cením preukázaf mőzu, ze styry triedy ludovych skol s dobrym 
prospechom skoncili, alebo skrz prijímácu skusku dokázu, ze 
potrebnú sbehlost májú. Z jednej triedy do nasledujúcej vyssej 
triedy len ten ziak mőze prestúpií, ktory z prevzatyeh vsetkych 
riadnych predmetov, sem nepocitujúc krasopis a telocvik, aspon 
dostatocmí známku obdrzal. Ziakovi, ktory z jedného predmetu 
obdrzal známku nedostatocnú, mőze sbor ucbársky povolit, aby 
cieíorn napravenia tej to známky zaciatkom nového skolského 
roku skúsku slozil. Kto ale z dvoch predmetov dostal známku 
nedostatocnú, ten len v tóm pádé bude k nápravnej skúske 
pripusteny, kecí k tomu od Vys. Min. Yyucby a Osvety, v ústavocli 
konfessionálnj'ch ale od hlavnej vrchnosti cirkevnej povolenie 
obdrzí. Kto z viae ako z dvoch predmetov dostal známku ne
dostatocnú : ten na ziadon pád ku nápravnej skúske pripusteny
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byt nemőze. Nápravnú, tak tiez aj náhradriú skúsku musí ziak 
v tóm ústave slozif, v ktorom nedostatocnú známku obdrzal, 
alebo kde skúsku zameskal.

8. Pri zápise má kazdy ziak lekárskym vysvedcenvm do- 
kázat, ze do jeho 12-ho roku az znova stepeny hol, mladsí ale 
ze aspon ráz stepení boli alebo, ze zákonne od tejto povinovatosti 
oslobodení sú.

Zur Nachricht.
1. Das Schuljahr 1888/89 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 aufmerksam ge
macht sein, dass die Direction es für ihre Pflicht erachtet, mög
lichst billige Quartiere su 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 Ankörnm-
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linge können jedoch erst im 2-ten Semester berücksichtigt 
werden, wenn die Bittsteller bereits thatsächlich Beweise ihres 
Pleisses und wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt 
geliefert haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden 
erlassen werden.

7. Um 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 bezüglichen Punkte des Mittel
schulgesetzes (1883.: XXX) mitzutheilen.

„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.

Wer aus zwei Gegenständen die Note „ungenügend“ er
halten, kann nur in ausserordentlichen Pallen mit der Erlaubniss 
des Ministeriums für Kultus und Unterricht oder der höchsten 
eonfessionellen 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 Wiederho lungs- sowie die Nachprüfung hat der Schüler 
in der Regel an derjenigen Anstalt abzulegen, von welcher er
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die Note „ungenügend“ erhalten, oder an welcher er die Prüfung 
versäumt hat.“

8. Jeder Schüler ist bei Gelegenheit der Inscription ver
pflichtet mit einem ärztlichen Zeugnisse auszuweisen, dass er 
bis zu seinem 12. Lebensjahre zum zweitenmale — oder wenn 
er dieses Alter noch nicht erreicht, wenigstens einmal mit Er
folg geimpft worden, oder dass er im Sinne des Gesetzes 
von dieser Pflicht enthoben sei.



I. Adatok a lefolyt tanév  történetéhez.
Az egyház népiskolája áll: egy négyosztályú fiúiskolából 

és egy hatosztályú leányiskolából. Előbbi mindig a helybeli 
egyház algymnasiumával együtt egy épületben volt elhelyezve, 
utóbbi pedig egy újonnan épített díszes épület birtokában van, 
melyett mintegy hat évvel ezelőtt buzgó egyháztagjaink saját 
költségükön építettek s a mai kor igényeinek megfelelőleg a 
szükséges taneszközökkel elláttak.

Népiskoláink tannyelve a magyar. Tekintve azonban azt, 
hogy az alsóbb osztályokba belépő növendékeink túlnyomó része 
nem bírja a magyar nyelvet, a tanítási nyelv ezekben magyar
tót. A leányiskola három felsőbb leányosztályában a tannyelv 
magyar-német. Ez azon oknál fogva van, mert iskolánk arra 
kíván alkalmat adni növendékeinknek, hogy a magyar nyelv 
elsajátítása mellett a német nyelvben is biztos ismeretekre te
gyenek szert, miért is a nyelvtani órákon kivül még más két 
tantárgy német nyelven is adatik elő.

A tantestület minden egyes tagja kötelességének teljes 
tudatában arra törekedett, hogy a reábízott ifjúságot valódi 
protestáns szellemben vezérelje s oktassa; igyekezett a fele
baráti szeretet csiráit zsenge ifjúságunk szivébe csepegtetni, 
végre teljes odaadással hirdette a hazaszeretetek A Mindenható 
ezen magasztos c-zél eléréséhez erőt és kitartást adott.

Az 1887/8-iki tanév m. é. szeptember hó első napjaiban 
vette kezdetét. A beiratások szeptember 1-én s 2-án eszközöl
tettek, a rendes tanítást pedig ugyan e hó 5-én kezdtük meg. 
A tanítás zavartalanul folyt a tanév végéig, sem járványos be
tegség sem más eset által nem zavartatott meg.
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Az évi vizsgák junius hó 19, 20, és 21-ére tűzettek ki s 
azok következő sorrendben tartattak meg:

junius hó 19-én délelőtt. I. és II. fiúosztály.
„ „ 19-én délután TIT. és IV. fiúosztály.
,, „ 20-án délelőtt, I. és II. leányosztáty.
„ „ 20-án délután III. és IV leányosztály
,. „ 21-én délelőtt V. és VI. leányosztály.

Évközben a szülőket két Ízben értesítettük gyermekeik 
előmeneteléről és erkölcsi magaviseletéről az úgynevezett „Idő
szaki értesítő“ által, a mely karácsonykor és lmsvétkor minden 
növendéknek kiadatott.

Tanulóink előmeneteléről világos képet nyújtanak a sta
tist, ikai táblázatok; itt csak annyi legyen mondva, hogy a tan
eredmény minden osztályban eléretett, s hogy e tekintetben 
panaszra nem volt okunk. Az erkölcsi magaviseletre vonatkozólag 
meg kell jegyezni, bog}7 az a leányiskolában minden tekintetben 
kifogástalan volt, ellenben a fiú iskola felsőbbosztályaiban egyes 
tanulók rossz maga viseletűk miatt a fegyelmi büntetések súlyo
sabb alkalmazásának szükségét is vonták magokra. A tanév 
végén azonban ott is határozott javulást kostatálhattunk.

Járványos betegségektől iskoláink ez évben meg voltak 
ugyan kiméivé, de azért a könyörtelen halál a fiúiskola két 
tehetséges és szorgalmas tanulóját kiszóllította az élők sorából. 
Az egyik Tepliczky Zoltán 1. osztályú, a másik Stries János 
FII. osztályú tanuló volt. Nyugodjanak békében!

Intézetünket az évfolyamán meglátogatta a kir. tanfelügyelő, 
Sebesztha Károly úr, valamint városunk érdemes polgármestere 
Bittera Kálmán kir. tanácsos úr. Ezeken kívül még a besztercze- 
bányai tanítói kör intézetünkben tartván közgyűlését, hallgatója 
volt a Groó Géza Lajostól tartott próbatanitásnak.

Hálával kell adóznunk a helybeli „Asztaltársaság“-nak, 
valamint az itteni „Rongyegyesület“-nek is azon ténykedésükért, 
melynek következtében 12 szegény fiú általuk felruháztatott 
A felruházott gyermekek a kővetkezők: Bányász Gyula, Ro- 
szinszky Samu, Schramko András, Strba József, Oravecz János, 
Debnár Emil, Lupták András, Filcsík Károly, Scher Adolf
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Dobák János, Simkovics Gusztáv és Yalastyan János. Fogadják 
e nemes szívű egyesületek ezen árva és szegény gyermekek 
háláját!

Az egyház pénztárnoka által kezelt „Dilinberger-féle“ 
alapítványból ez évben Sziakel Anna, Sziakel Gizella és Lehoczky 
Paula tanulók láttattak el téli ruhával.

Evvel kapcsolatban meg kell emlékeznünk azon nemes 
alapitóról, ki ez év folytán ugyan csak ilyen czélra, azaz sze
gény gyermekek felsegélyezésére és felruházására végrendeletileg 
alapítványt tett. E nemes alapító Libay Lajos bécsi festő ki 
mint beszterezebányai születésű oly módon emlékezett meg egy
házáról, hogy 6 drb. takarékpénztári részvényt bocsátott az 
egyház rendelkezésére, hogy annak kamatjaiból helybeli szegény 
gyermekek minden év karácsonyünnepén segélyeztessenek. Ál
dás emlékére!

A „Wachtier“-féle ösztöndíjt (10 frt. 50 kr.) melyet a város 
kezel a tantestület ajánlatára, ez évben Bányász Gyula IY-ik 
osztálybeli tanuló nyerte el.

A rKasztner“-féle ösztöndíjt a tantestület Peresínyi Karo
lina IV-ik osztálybeli tanulónak Ítélte oda.

Egyházunk ez évben is jelentékeny összegben engedte el 
a tandíjakat. Összesen 70 tanuló részesült részint teljes részint 
fél tandíj elengedésben.

Tantestületünk Gönczy Pál 50 éves jubileuma alkalmából 
hangversenyt rendezett mely május hó 5-én nagy közönség rész
vétele mellett fényesen sikerült. A hangverseny tiszta jövedel
mének egyik része (75 f r t ) a Gönczy-féle tanítói árvaház alapra, 
a másik része (175 frt.) pedig a helybeli tanítói nyugdíj alap
tőkéjének gyarapítására fordíttatott. Hogy ezen hangverseny nyel 
oly fényes erkölcsi és anyagi sikert ért el iskolánk, leginkább 
Adámy Rezső és Trompler Ernő kartársaknak köszönhető, kik 
fáradhatlan buzgósággal teljesítették rendezői tisztüket.

Serdültebb növendékeink ismeretkörének tágítására ifjú
sági könyvtárunk szolgált, mely jelenleg 820 kötetben 750 mű
ből áll. Az ifjúsági könyvtárt a fiúknál Groó Géza Lajos, a 
leányoknál Kármán József kezeli.

3
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A gyiimölcsfatenyósztés és a konyhakertészet szemléltető 
oktatására szolgál egy tágas kert, melyben növendékeink a 
nyári hónapok alatt szakszerű útmutatásban részesülnek. A ker
tészet tanítását Kármán József eszközölte.

Közvetlenül a fiúiskola tantermei közelében tágas nyári 
tornahely van, melyben a fiúk alapos tornaoktatásban részesülnek. 
A tornaoktatást Groó Géza Lajos vezeti.

Intézetünkben a női kézi munka kiváló gonddal tanittatik. 
A leányiskola növendékei az első osztálytól kezdve fel a ha
todik osztályig minden szerdán és szombaton délután része
sülnek a női kézi munkák oktatásában. A növendékek által 
készített munkák a leányiskola vizsgálatainak tartama alatt 
közszemlére voltak kitéve.

Ezekben igyekeztünk a tanév eseményeit röviden, de 
hiven vázolni.

II. Osztályozási jegyek.
Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
I. Magaviselet. — Betragen. — Mravy.

1 =  jó, gut, dobré.
2 ~ szabályszerű, den Gesetzen entsprechend, zákonom

primerané.
3 — kevésbbé szabályszerű, den Gesetzen minder ent

sprechend, zákonom menej primerané.
4 ••= rossz, schlecht, zlé.

II. Szorgalom. — Fleiss, — Usilóé nőst.
1 =  nagy, gross, velká.
2 =  kielégítő, befriedigend, uspokojujúca.
3 -■= csekély, gering, malá.
4 =  semmi, keiner, ziadna.

III. Előmenetel. — Fortschritte. — Pokroky.
1 ’=* kitűnő, ausgezeichnet, vyborné.
2 =  jeles, lobenswerth, clivalitebné.
3 =  jó, gut, dobré.
4 =  elégséges, genügend, dostatocné.
5 : alig elégséges, kaum genügend, menej dostatoőné,
6 =  elégtelen, ungenügend, nedostatocné.
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III. Az igazgató tanács.
Az igazgató tanács (directorium) vezeti s intézi az egyház 

iskolaügyeit.
Elnöke: nagys. Stadler Tófor úr, kir. tanácsos helybeli 

egyh. felügyelő; illetve tek. Kollár János úr, alügyelő.
Tagjai: nt. Mockovcsák János T. és Milder Sámuel lelkészek, 

Burkovszky KálmánCsipkay Károly, Drexler Frigyes, Gally 
Samu, Göl hier Frigyes, Groó Géza Lajos, Grossmann Lajos, Ho- 
lesch István, Hulley Dániel, Junker Ágoston, Kármán József, Po- 
levkovics János, Turzó Lajos, Wágner Károly és Varga Mihály.

IV. Tantestület.
1. Mockovcsák János, igazgató, helybeli lelkész, zólyomi 

föesperes.
2. Adámy Rezső, énektanitó, tanitotta a III. IV. fiú osz

tályban, a III. IV. V. Vl-ik leányosztályban az egyházi és vi
lági éneket.

3. Bányász Frigyes r. tanító, tanította az I. és Il-ik fiú
osztályt.

4. Groó Géza Lajos r. tanító, tanitotta a III. és IV-ik 
fiúosztályt.

5. Kármán József r. tanító, tanította a III. és IV-ik leány- 
osztályt.

6. Márkus Jolán r. tanítónő, tanitotta az I. és Il-ik leány- 
osztályt s valamennyi leányosztályban a női kézi munkát.

7. Stollmann Andor városi rajztanár, tanitotta a III; IV. 
fiú, a III. IV. V. Vl-ik leányosztályban a rajzot.

8. Trompler Ernő r. tanító, tanította az V. és Vl-ik leány- 
osztályt.

V. Tanterv.
I. Osztály.

1. Vallás. A tiz parancsolat. Miatyánk beemlézése. Egyházi 
énekek és imák begyakorlása.

3*
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2 Beszéd- és értelemgyákorlatoh Az iskolában lévő tárgyak 
megnevezése, száma, közös név alá hozása. Az iskolában levő 
tárgyak helye, a tárgyak részeinek szemléltetése, a tárgyak 
alakja, szine terjedségök és anyaguk. Az iskola épület. A tan
terem leirása. A tárgyak összehasonlítása és megkülönböztetése 
A szülői ház. Házi bútorok. Házi állatok. — Nagy László vezér
könyve alapján.

3. Olvasás irás magyar nyelven. A kis és nagy betűk Írása 
és olvasása azoknak szókká és mondatokká való egyesítése. 
Kisebb versek és dallamok betanítása. — Tankönyv: Vörös- 
Szirmay-Szilágyi Abc-je.

4. Olvasás írás tót nyelven. A kis és nagy betűk írása és 
olvasása. Az olvasott szavak és mondatok magyarázása. Kisebb 
versek és dallamok betanítása. — Tankönyv: Gönczy Pál Abc-je.

5. Számtan. A négy a lapmi velet 1—20-ig terjedő számkör
ben fejbeli s írásbeli gyakorlatok alapján.

6. Ének, Könnyebb egyházi és .világi énekek begyakorlása.
Heti órák száma 20.

II. Osztály.
1. .Vallás. A 10 parancsolat magyarázatokkal, az apostoli 

hitvallás. Tizeidvét bibliai történet az ó-szövétségből. Egyházi 
énekek begyakorlása.. —r Tankönyv: Kis- káté Dr. Szeberényi 
Gusztávtól.

2. Beszéd- és értelem-gyakorlatok. A házi állatok áttekintése 
és osztályozása. Házi kártékony állatok Szülői ház, családi élet. 
Az ember, család, családtagok, családi viszony. A helység la,kosai. 
Tájékozás az iskolában, a helységben földrajzi szempontból. 
Halom, domb, hegy, .völgy, vizek, kert, gyümölcsfa, konyha- 
vetemények, virágok. Erdő. Ásványok. — Nagy László vezér- 
könyve alapján.

3. Olvasás irás magyar és tót nyelven. A helyes olvasás 
gyakorlása. Az olvasmányok tárgyi elemezése és rövid elbeszé
lése. A nyelvtanból az alany és állítmány ismertetése. A főnév 
és aiz ige három főidejének gyakorlása. Költemények betanítása 
Tankönyv: Groó Vilmos magyar olvasókönyve.
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4. Német olvasás írás. A kis és nagy betűk írása és olva
sása — Tankönyv: Stricker és Mayer által kiadott kézikönyv 
alapján.

5. Számtan. A négy alapmivelet az 1 — 100 terjedő szám- 
körben fejben s írásban. A métermérték rövid ismertetése. Az 
idő beosztása: év, hónap, hét, óra, perez, másod perez. A római 
számjegyek I —XX. — Tankönyv: Dr. Emericzy Géza és Kárpáti 
Endre számtani példatára.

6. Éneit. Egyházi és világi énekek gyakorlása..
Heti órák száma 20.

III. Osztály.
1. Vallás. Új testamen tömi történetek tárgyalása. A 10 

parancsolat bővebb magyarázattal.
2. Magyar nyelv. Az értelmes olvasás gyakorlása. Egyszerű 

mondat. A beszódrészek ismertetése, nevezetesen: főnév, tulaj
donnév, ige, névmás, melléknév és számnév. Kisebb olvasmányok 
elbeszélése. Költemények emlékelése. — Tankönyv: Gáspár János 
olvasókönyve és Nagy László nyelvtana.

3. Német nyelv. A gépies és helyes olvasás gyakorlása, 
írásbeli gyakorlatokul egyszerű mondatok alakítása és az olvasott 
szöveg fordítása. Könnyebb versek és olvasmányok betanulása. 
Tankönyv: Das zweite Schuljahr Stricker-Mayertól.

4. Tót nyelv. Az értelmes és hangsúlyos olvasás gyakorlása. 
Nyelvtanból a főnév, melléknév, ige, névmás és számnév ismer
tetése. Az olvasmányok tartalmának elmondása és költemények 
emlékelése. — Tankönyv: Gáspár János olvasókönyve 111. rész.

5. Számtan. Az 1 —1000-ig terjedő számkörben a négy 
alapmivelet elvont és megnevezett számokkal. A métermérték 
bővebb ismertetése. — Tankönyv: Dr. Emericzy Géza és Kár
páti Endre számtani példatára.

6. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak, Beszterezebánya és 
Zólyom vármegye ismertetése. Szomszéd vármegyék.

7. Iiajz. Függőleges, vízszintes és ferde vonalak, továbbá 
három négy és többszögű ábrák rajzolása.

8. Ének. Egyházi és világi énekek gyakorlása.
Heti órák száma 26.
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IV. Osztály.
1. Vallás. Új testámentomi történetek. Az apostoli hitvallás 

három hitágazata.
2. Magyar nyelv. Értelmes és hangsúlyos olvasás gyakor

lása. A bővített mondat. Jelző, kiegészítő és határozók ismerte
tése. Összevont és összetett mondatok. Igeragozás. A helyesírás 
szabályai. Alkalmas olvasmányok és költemények tárgyalása. — 
Tankönyv: Gáspár János olvasókönyve és Nagy László nyelv
tana.

3. Német nyelv. A helyes és értelmes olvasás gyakorlása. 
Egyszerű és bővített mondat. A beszédrészek. Névragozás. Al
kalmas olvasmányok és költemények olvasása, fordítása és be
tanulása. — Tankönyv: Stricker és Mayer által kiadott „Das 
dritte Schuljahr.“

4. Tót nyelv. A tót nyelv tananyaga ugyan az, a mi a 
magyar nyelv tananyaga is. — Tankönyv: Gáspár János tót 
olvasókönyve.

5. Számtan. A négy alapmivelet begyakorlása nagyobb és 
különnevű számokkal. A törtek ismertetése, értelmezése, fajai, 
összehasonlítása. — Tankönyv: Dr. Emericzy Géza és Kárpáti 
Endre számtani példatára.

6. Földrajz. Magyarország földrajza. — Tankönyv: Gáspár 
Imre földrajza.

7. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi vészig. 
Tankönyv: Magyarország története Ballagi és Nagytól.

8. Természetrajz. Emlős állatok madarak, kétéltűek, hüllők, 
halak. ■— Tankönyv: Kuttner Sándor Természetrajza.

9. Rajz. A III-ik osztálylyal együtt. Lásd annak tananyagát.
10. Enelc. A III-ik osztálylyal együtt. Lásd annak tan

anyagát.
Heti órák száma 26.

V. Osztály.
1. Vallás. Az apostoli hitvallás három hitágazata bővebb 

magyarázattal. Egyházi imák és énekek magyarázása és emlé
kelése.
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2. Magyar nyelv. Az előbbi osztályokban szerzett nyelvtani 
ismeretek ismétlése és bövitése. Prózai és költői olvasmányok 
tárgyalása. A legszükségesebb ügyiratok szerkesztése. — Tan
könyv : Gáspár János olvasókönyve.

3. Német nyelv. Az egyszerű bővített és összetett mondat. 
A beszédrészek szélesebb alapon való tanítása. Prózai és költői 
olvasmányok tárgyalása. Irálygyakorlatok. Jausz olvasókönyve 
alapján.

4. Számtan. A négy alapmivelet a közönséges és a tizedes 
törtekkel. Tankönyv : Dr. Emericzy Géza és Kárpáti Endre 
számtani példatára.

5. Földrajz. Magyarország földrajzának ismétlése. Europa 
többi országainak leírása. Europa általában. Csillagászati föld
rajz. — Tankönyv: Dr. Emericzy Géza és Bánhegyi István 
földrajza alapján.

6. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi vésztől 
kezdve. — Tankönyv: Magyarország története Ballagi és Nagytól.

7. Természetrajz. A növények és ásványok ismertetése. — 
Tankönyv: Bánhegyi „gyermekbarát“ czimü könyve alapján.

8. Természettan. A függő ón. A testek súlya. Gurulás a 
lejtőn. Az emeltyű. A kalmár mérleg. Az egyenlőtlen karú 
emeltyű és a mázsaló. Az egyszerű és kettős csiga. A henger
kerék. A csavar. Egyszerű gépek. Szilárd, folyékony és terje- 
dékeny testek. — Tankönyv: Dr. Emericzy és Bánhegyi nép
iskolai természettana.

9. Rajz. Egyenes vonalakból alkotott egyszerű díszítmények. 
Ivek, Levélalakok, Csillagzatok, Minták után ékítmények.

10. Ének. Egyházi énekek és világi dallamok gyakorlása.
Heti órák száma 26.

VI. Osztály.
1. Vallás, kr. úr imája. Reggeli és esti imák, egyházi énekek 

magyarázata és emlékelése.
2. Magyar nyelv. A tananyag ugyanaz a mi az V-ik osz

tályban.
3. Német nyelv. A tananyag ugyanaz a mi az V-ik osz

tályban.
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4. Számtan. A méterinérték alapos ismertetése. A négy 
alapmivelet a külön nevű számokkal. Társaság szabály. Hármas 
szabály. Keverés szabály. Kamatszámítás. — Tankönyv: Dr. 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre számtani példatára.

5. Földrajz. A magyar-osztrák birodalom és Europa orszá
gainak ismétlése után Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. Csillagászati földrajz. — Tankönyv: Dr. Emericzy 
és Bánhegyi földrajza.

6. Történelem. Képek és jellemrajzok a világtörténetből.
A természetrajz, természettan, rajz és ének az V-ik osztály 

tananyagával azonos.
Heti órák száma ‘26.

VI. A tanulók névsora. *) 
a )  F i ú i s k o l a .

I. Osztály.
1. Chovan Gyula, Beszterczebánya.
2. Debnár Emil, Beszterczebánya.
3. Dobrik János, Pallós.
4. Filcsik Károly, Beszterczebánya.
5. Flittner Vilmos, Beszterczebánya.
6. Hoznék Lajos, Nagy-Becskerek.
7. Jelenovicz Gyula, Beszterczebánya.
8. Kiszely Károly, Beszterczebánya.
9. Lányik Pál, Majorfalva.

10. Lupták András, Beszterczebánya.
11. Menszatorisz Adolf, Beszterczebánya.
12. Reinländer Ede, Beszterczebánya.
13. Rusznyák Béla, Nagy-Röcze.
14. Scbeer Adolf, Beszterczebánya.
15. Seyfried Béla, Beszterczebánya.
16. Sztik Károly, Beszterczebánya.
17. Tepliczky Zoltán f.
18. Urszínyi János, Szkubin.

*) Hol a vallás nincs jelezve, ág. hitv. ev. értendő.



II. Osztály.
1. Albrecht Adolf, Beszterczebánya.
2. Dobák János, Felsö-Prsán.
3. Krumm Gusztáv, Beszterczebánya.
4. Lichy András, Szászi.
5. Martiny Vilmos, Beszterczebánya.
6. Mockovcsák János, Beszterczebánya.
7. Piecka Péter, Beszterczebánya.
8. Plech István, Beszterczebánya.
9. Polják Jenő, Beszterczebánya.

10. Simkovics Gusztáv, Beszterczebánya.
11. Stollmann János, Beszterczebánya.
12. Szumrák Rezső, Beszterczebánya.
13. Turzó Lajos, Beszterczebánya.
14. Valastyan János, Beszterczebánya.
15. Vanko Gyula, Beszterczebánya.

III. Osztály.
1. Bock Ottó, Budapest.
2. Bobor Samu, Zólyom.
3. Bothár Sándor, Zólyom.
4. Czemann András, Beszterczebánya.
5. Chovan Sándor, Beszterczebánya.
6. Dobák Lajos, Beszterczebánya.
7. Figuss Gusztáv, Beszterczebánya.
8. Gallier Ernő, Reichenberg (Csehorsz.)
9. Gryllusz Vilmos, Beszterczebánya.

10. Hiadlovszky György, Radvány.
11. Kuriatko János, Szászi
12. Kulfan Béla, Beszterczebánya.
13. Melna Gyula, Beszterczebánya.
14. Rosenauer Ottó, Beszterczebánya.
15. Roszinszky Samu, Német-Lipcse.
16. Reinländer Lajos, Beszterczebánya.
17. Reinländer Károly, Beszterczebánya.
18. Szliaczky Mátyás, Körömcse.
19. Stries János f.



20. Scbrainko András,' Beszterczebánya.
21. Urszínyi András, Pallós.
22. Vanko Károly, Beszterczebánya.
23. Vigas Pál, Beszterczebáuya.

IV. Osztály.
1. Bányász Gyula, Beszterczebánya.
2. Bányász Sándor, Beszterczebánya
3. Bolemann Ernő, Szakolcza.
4. Both ár Gusztáv, Beszterczebánya.
5. Czemann Frigyes, Beszterczebánya.
6. Chilo József, Beszterczebánya.
7. Dillnberger Jenő, Budapest.
8. Gemziczky Bertalan, Beszterczebánya.
9. Horn Lenárd, Beszterczebánya.

10. Jelenovics Lajos, Beszterczebánya.
11. Klobusitzky Danó, Beszterczebánya.
12. Koppa Danó, Beszterczebánya.
13. Koreny Gusztáv, Beszterczebánya.
14. Krisko Lajos, Radvány.
15. Klimo Béla, Zólyom-Németi.
16 Kneppo Sándor, Radvány.
17. Lacsny János, Beszterczebánya.
18. Letrik János, Rakitócz.
19. Licliy István, Szászi.
20. Oravecz János, Körömcse.
21 Ruttkay Pál, Beszterczebánya.
22. Scholcz Aladár, Beszterczebánya (magán-tanuló).
23. Seyfried Géza, Beszterczebáuya.
24. Svehla Gyula, Beszterczebánya.
25. Strba József, Beszterczebánya.
26. Stollmann Sándor, Beszterczebánya.
27. Tuppy János, Radvány.
28. Veliacsik Gusztáv, Beszterczebánya.
29. Veliacsik Lajos, Beszterczebánya.
30. Zátureczky Ede, Beszterczebánya.

Összesen 86.



b ) L eá n y isk o la .

I. Osztály.
1. Bozóky Erzsiké, ref., Debreczen.
2. Bursza Mari, Micsinye.
3. Dienes Agosta, Beszterozebánya.
4. Fekete Erzsiké, ref., Debreczen.
5. Greipel Kornélia, Beszterozebánya.
6. Jankovszky Mari, Beszterczebánya.
7. Klimo Anna, Beszterczebánya.
8. Marko Emma, Beszterczebánya.
9. Rosenauer Etelka, Beszterczebánya.

10. Sziakel Anna, Beszterczebánya.
11. Schwartz Ilona, Beszterczebánya.
12. Szkladanyi Irma, Beszterczebánya.
13. Vogel Berta, Beszterczebánya.
14. Volk Mariska, Beszterczebánya.
15. Zibolen Kornélia, Osztrolúka.
16. Zsizska Mari, Radvány.

II. Osztály.
1. Bankó Vilma, Radvány.
2. Blatniczky Gizella, Beszterczebánya.
3. Bobor Emilia, r. kath., Beszterczebánya.
4. Chovan Anna, Beszterczebánya.
5. Chmelko Mari, Beszterczebánya.
6. Czaban Amália, Beszterczebánya.
7. Gähler Emma, Reichenberg (Csehorsz.)
8. Göllner Elza, r. kath., Beszterczebánya.
9. Groó Gizella, Zólyom.

10. Horn Anna, Beszterczebánya.
11. Jankovszky Mari, Beszterczebánya.
12. Klimo Agosta, Beszterczebánya.
13. Kohn Malvin, izrael., T.-Szt.-Márton.
14. Lacsny Emilia, Beszterczebánya.
15. Laczi Julia, Beszterczebánya.
16. Lehoczky Paula, Beszterczebánya.



17. Lopusny Gizella, Beszterczebánya.
18. Mikulás Anna, Beszterczebánya.
19. Náter Zsuzsi, Salgó-Tarján.
20. Omaszta Paula, r. kath., Beszterczebánya.
21. Ruttkay Berta, Beszterczebánya.
22. Seidner Helén, izrael., Beszterczebánya.
23. 8tries Anna, Beszterczebánya.
24. Yeliacsik Paula, Beszterczebánya.
25. Zehentner Ilona, r. kath., Beszterczebány
26. Zorkóczy Hermin, Rád vány.

III. Osztály.
1. Amman Lenke, Beszterczebánya.
2. Bolemann Emma, Szakoleza.
3. Brokloff Ilona, Nemes-Kosztolány.
4. Bútora Paulin, Beszterczebánya.
5. Dobrik Anna, Pallós.
6. Dusko Anna, Pónik.
7. Gassik Mari, Beszterczebánya.
8. Hammer Mari, r. kath., Beszterczebánya.
9. Hanula Mari, Beszterczebánya.

10. Harnisch Margit, Beszterczebánya.
11. He inlein Paula, Beszterczebánya.
12. Huth Mari, Beszterczebánya.
13. Kiss Emma, r. kath., Budapest.
14. Komáry Margit, Beszterczebánya.
15. Krompecher Jolán, Beszterczebánya.
16. Lupták Mária, Beszterczebánya.
17. Mantyo Mari, r. kath., Beszterczebánya.
18. Matuska Paulin, Becsó.
19. Metzky Etel, Pallós.
20. Mikler Szeréna, Nagy-Körös.
21. öndrejka Mari, Beszterczebánya.
22. Palinay Karolin, Beszterczebánya.
23. Perczian Ilka, Beszterczebánya.
24. Rokosz Margit, Tót-Pelsöcz.
25. Szeidner Netti, izrael., Beszterczebánya.
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26. Schmidt Emma, Ris-Rőrös.
27. Schramm Emilia, r. kat., Stettin (Morva orsz.) 
28 Szjakel Gizella, Beszterczebánya.
29. Szjakel Rati, Beszterczebánya.
30. Szumrák Zsuzsi, Bes z t er ez eb ány a
31. Tóth Anna, Beszterczebánya.
32. Tomka Lotti, Turócz-Szt.-Márton.
33. Urszinyi Mari, Pallós.
34. Visnyovszky Matild, Beszterczebánya.
36. Zibolen Juliska, Radvány.

IV. Osztály.
1. Chovan Juliska, Beszterczebá^'a.
2 Chriastely Ilona, Libetbánj^a.
3. Dropba Ida, Beszterczebánya.
4. Dubovan Vilma, Beszterczebánya.
5. Gregor Vilma, Beszterczebánya.
6. Henrici Ottilia, Sztregova.
7. Ratzian Zsuzsi, Beszterczebánya.
8. Rasuba Anna, Beszterczebánya.
9. Rlimo Irma, Beszterczebánya.

10. Laczy Johanna, Beszterczebánya.
11. Moravcsjk Emilia, r. kath., Beszterczebánya.
12. Niveld Zsuzsi, Roritnicza.
13. Perczian Jozefin, Becs.
14. Peressóny Rati, Dobrováralja.
15. Petrikovics Paulin, Rirályfalva.
16. Rosenauer Janka, Beszterczebánya.
17. Rotter Jolán, Radvány.
18. Scheer Paula, Beszterczebánya.
19. Scheer Guszta, Beszterczebánya.
20. Schön Rlára, Bielitz (Szilézia)
21. Stollmann Margit, Beszterczebánya.
22. Strenitzer Zsuzsi, Radvány.
23. Szlobodnik Guszta, Besztei’czebánya.
24. Turzó Ernesztin, Ruttka.



V. Osztály.
1. Adamkovits Irma, Beszterczebánya.
2. Bakos Margit, r. kath., Nagy-Várad.
3. Bankó Kornélia, Radvány.
4. Bolemann Margit, Szakolcza,
5. Gally Margit, Beszterczebánya.
6. Hanzlik Paulina, Radvány.
7. Hjadlovszky Mária, Radvány.
8. Izák Bozsena, Pónik.
9. Izák Mariska. Selmeczbánya.

10. Kallusz Ludmilla, Mosócz.
11. Kasuba Mária, Beszterczebánya.
12. Kellner Ida, Beszterczebánya.
13. Kellner Margit, Libetbánya.
14. Klimo Emilia, Radvány.
15. Kneppo Kornélia, Radvány.
16. Langhoffer Malvina, Baradna.
17. Lorenez Hedvig, r. kath., Herencsvölgy
18. Menszatórisz Emilia, Beszterczebánya
19. Menszatórisz Gizella, Beszterczebánya
20. Petrikovics Olga, Radvány.
21. Raschovszky Ida, izrael., Ocsova.
22. Ríécsánszky Kornélia, Radvány.
23. Simko Mária, Beszterczebánya.
24. Szjakel Mária, Beszterczebánya.
25. Wanko Gizella, Beszterczebánya.
26. Wotocsek Frieda, Berlin.

VI. Osztály.
1. Bussányi Adél, Beszterczebánya.
2. Bussányi Ludmilla, Beszterczebánya.
3. Csaplovics Margit, Beszterczebánya.
4. Doleschall Irma, Zólyom.
5. Gally Hermina, Beszterczebánya.
6. Gassik Gizella, Beszterczebánya.
7. Gryllusz Etelka, Beszterczebánya.
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8. Holescb Hermina, Beszterczebánya.
9. Incze Ludmilla, ref., Budapest.

10. Klimo Vilma, Beszterczebánya.
11. Krizsko Anna, Beszterczebánya.
12. Lamos Zsuzsanna, Beszterczebánya.
13. Micsovszky Adél, Budapest.
14. Perczian Berta, Beszterczebánya.
15. Perczian Irma, Beszterczebánya.
10. Szvonyavecz Adél, Beszterczebánya
17. Wámossy Irén, Beszterczebánya.
18. Zemann Angela, Liptó-Ujvár.

Összesen 145.
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Fiúosztály 
I. II. 33 2 1 30 33 — 5 3 22 33 — — — 10 8 7 5 — 431 — 431

III. IY. 53 _ ' 1 1 52 44 8 9 3 40 53 — — — 9 8 12 15 8 754 26 780
Leányosztály 

I. II. 42 4 — — 38 41 1 8 5 29 33 2 5 2 9 7 11 12 1 956 — 956

III IV. 59 1 — — 58 37 22 11 8 40 53 5 1 6 11 14 20 7 859 17 876

Y. YI. 44 — — — 44 26 18 10 10 24 40
i

2 1 4 2 10 24 4 800 — 800

Összesen 231 7 2 1 222 ISI 49 43 29 155 212 3 12 4 38 36 54 76 20 3800 43 3843

VII. Statistikai adatok.

OD
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VIII. Tudnivalók a jövő tanévre.

A jövő tanév szeptember B-án kezdődik. Szeptember 3-án és 
4-én eszközöltetnek a beiratások az igazgató hivatalos helyisé
geiben. 5-én a pót- esetleg magán vizsgálatok fognak megtar
tatni. Az elemi iskola első osztályába csak oly gyermekek vé
tetnek föl, kik hatodik életévöket betöltötték, s egyúttal orvosi 
bizonyítványnyal képesek igazolni azt, hogy be vannak oltva. 
A tandíj a fiuknál 4 frt. 50 kr., ezenkívül iskolai szükségletekre 
mindenki 1 frtot tartozik fizetni, mely utóbbi alól felmentésnek 
helye nincs. A leányok tandíja az I. és Il-ik osztályban 4 frt. 
20 kr., a IIT. IV. V. és Vl-ik osztályban a tandíj helybelieknek 
6 frt, vidékieknek 8 frt. Ezenkívül még hozzájárul 1 frt iskolai 
tanszerekre minden növendék után. A tandíj fele az igazgatónál 
előre fizetendő. Pótvizsgálatért semmi díj nem jár, ellenben 
magántanulók osztály vizsgálata után 10 frt fizetendő. Azon 
tanulók, kik két tantárgyból elégtelen érdemjegyet kaptak a 
pótvizsgálatához nem bocsáttatnak, hanem az osztály ismétlé
sére utasíttatnak.
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