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I. Adatok iskolánk 1890— 91 évi történetéhez.

Évi jelentésünket ismét — s ez alkalommal már harmad- 
Ízben kezdjük azzal, hogy pár szóval számot adunk a gymna
sium ujjászervezési ügyének állásáról; s örömmel jelenthetjük, 
hogy az annyira előre haladott már, hogy megoldásának végé
hez közel áll. Még a múlt évben elkészült s a nm. vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz fölterjesztett épülettervek némi 
észrevételek kíséretében visszaérkezvén, egy — nagyobb részt 
szakértőkből alakított — bizottságnak adattak, hogy ez a ter
veket amaz észrevételek szempontjából megvizsgálja s most 
már véglegesen megállapítsa. E bizottság munkálatát, melyet 
már megkezdett, mire e sorok napvilágot látnak, biztos tudo
másunk szerint befogja fejezni. De nemcsak terveink volnának, 
hanem az épület fölállításához szükséges pénzösszeg is nagyobb 
részt rendelkezésre áll már; csak mintegy 3000 frt hiányzik. 
E hiány oka annak, hogy az építést, megkezdeni eddig nem 
lehetett. Reméljük azonban, hogy e miatt az ügy hajótörést 
szenvedni nem fog. Remélhetjük ezt annyival inkább, mert az 
első gyűjtés alkalmával egyes buzgó egyháztagjaink határozott 
Ígéretet tettek, hogy szükség esetén további áldozatoktól sem 
riadnak vissza, s mert még folyton akadnak jóltevöink, kik a 
nemes ügy oltárára szívesen hozzák meg áldozatukat. E jólte
vöink közül, kiknek adományairól alább adunk számot, ez al
kalommal különösen hálával kell megemlékeznünk a nm. m. 
kir. füldmivelési ministeriumról, mely a gymnasiumi épület
hez szükséges összes famennyiséget, mintegy 1000 frtnyi ér
tékben, díjtalanul volt kegyes engedélyezni. Hogy e nagyszerű 
segítséget elnyernünk sikerült, az kiválólag mélt. Scholcz Rezső 
miniszt. tanácsos úrnak, egyházunk volt buzgó tagjának és 
presbyterónek érdeme. Midőn O Méltóságának nagybecsű párt
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fogásáért e helyütt is hálás köszönetét mondunk: lehetetlen, 
hogy egyrészt örömünknek ne adjunk kifejezést azon kitünte
tés fölött, mely 0  Méltóságát miniszteri tanácsossá történt ki
nevezése alkalmából érte; másrészt sajnálatunkat ki ne fejez
zük, hogy egyházunk ez érdemes és buzgó presbytere s isko
lánk hathatós támasza körünkből távozott. Adjon a Mindenható 
0  Méltóságának az uj munkakörben uj erőt!

A testgyakorlat tanításában az 1890- 91. tanév kezdeté
vel lényeges változás történt, a mennyiben városunk t. tanácsa, 
illetőleg a helybeli kir. katli. fögymnasium tanári testületé a 
városi tornacsarnokot iskolánknak használatra átengedvén, le
hetővé vált e tárgyat nemcsak — mint eddig — a nyári hó
napokban, hanem az egész tanéven át tanítani. Mind a t. 
tanács, mind a nevezett t. tanári testület fogadja intézetünk 
hálás köszönetét. — Köszönettel kell fölemlítenünk a helybeli 
korcsolyázó-egyletnek is azon nemes tettét, mely szerint inté
zetünk 13 növendékének a korcsolyázó térre egész télre szóló 
ingyen jegyet engedélyezni kegyeskedett.

Végül ugyancsak hálás köszönetét mondunk nemes egy
házunknak mint iskolánk fentartójának azért, hogy a fotyó 
1891. évtől kezdve a rendes tanári fizetést 100 írttal emelvén, 
a tanárok anyagi helyzetét javította.

A múlt évi augusztus havában leköszönt Major Károly, 
dr. helyére a pályázók közül az egyházi közgyűlés Schmidt 
Frigyes tanárjelölt urat választotta meg helyettes tanárnak, ki 
a neki fölajánlott állomást elfogadván, szeptember 13-án el is 
foglalta helyét, melyet lelkiismeretesen s nagy buzgalommal 
töltött be.

A tantárgyak szétosztása az 1890—91. évre még az előző 
tanév befejeztekor történt meg ; de Major, dr. távozása folytán 
uj fölosztás vált szükségessé, melyet csak az uj tanár meg
érkezésekor szept. 13-án ejthettünk meg véglegesen; addig a 
hiányzó tanerőt a többi kartárs helyettesítette. A tanévet 
egyébként szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitottuk s ez 
alkalommal az ifjúság előtt az iskolai törvényeket is fölolvas
tuk és megmagyaráztuk ; másnap pedig megkezdtük a tanítást, 
melyet minden fennakadás és — leszámítva a rendtartási lag
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megállapított szünnapokat — megszakítás nélkül folytattunk 
a tanév végéig.

A megnyitást megelőzőleg szeptember 1—3-ig tartott a 
tanulók beírása; ugyanezen idő alatt folytak le a javitóvizs- 
gálatok is.

Az I. félévet január 30-án fejeztük s február 3-án meg
kezdtük rendes tanítással a II. félévet.

A rendes havi értekezleteken kívül minden negyedév vé
gén is tartottunk tanácskozmányt, melyben a tanulók tanul
mányi és erkölcsi haladását beszéltük meg s ennek eredmé
nyéről a hanyagoknak és erkölcsileg hanyatlóknak szüleit 
értesítettük.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatásügyi ma
gas ministeriumtól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, 
dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos, tanker, főigazgató ur május
2. és 4-én látogatta meg hivatalosan intézetünket. A látogatás 
végeztével tartott értekezleten a látottak és hallottak fölött 
megelégedését nyilvánította.

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

A tanévet nagytiszteletü Mockovcsák János T. föesperes 
úrnak jelenlétében, aki fötisztelendö püspök úr ö méltóságát 
helyettesítette, junius 24-én fejeztük be ünnepélyesen énekkel, 
az ifjúsághoz intézett beszéddel, a bizonyítványok, ösztöndíjak 
és jutalomkönyvek kiosztásával.

Jótevők nélkül iskolánk, hála Istennek, e tanévben sem 
volt, mert szép számmal akadtak uemeskeblü emberbarátok, 
protestáns uraink, itteni híveink, sőt más vallásu polgártársaink 
között is, kik iskolánk czóljaira ezúttal is szívesen adakoztak. 
Fogadják nagylelkű adományaikért, melyekről az illető rova
tokban fogunk megemlékezni, hálás köszönetünket.
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II. A tanulók vallás-erkölcsi, szorgalmi és 
egészségi állapota.

Tanulóink erkölcsi magaviseleté a lefolyt tanévben álta
lánosságban véve jónak mondható; csak igen kevés eset fordult 
elő, a hol részünkről szigorúbb fegyelmi eljárás is kivántatott.

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 volt mentve.

Úrvacsorájához a tanuló ijfuság tanáraival együtt kétszer 
járult, nevezetesen: október 31-ón és a pünkösdi ünnepek után.

A növendékeknek az egyes tantárgyakban tanúsított elő
menetele általánosságban szintén kielégítő volt. Habár tagad
hatatlan, vannak többen olyanok is, különösen az I. osztály
ban, kik kellő szorgalom hiányában megfelelő eredményt föl
mutatni nem képesek.

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában 
jónak mondható: mert eltekintve az egy-két napra terjedő 
könnyebb betegségektől, melyek itt-ott előfordultak, hosszabb 
ideig tartó betegségben egy növendékünk sem szenvedett.

Mindazáltal halottja is volt iskolánknak e tanévben és 
pedig Lopusny Samu, a II. oszt. példás maga viseletű és szor
galmas tanulója, ki 1890. október 15-én, hunyt el rövid szen
vedés után szülei körében Breznóbáuyán, hova halála előtt 
két nappal utazott. Nyugodjék békével!

Betegeinket orvosi sególylyel — és pedig díj nélkül — 
t. Bothár Samu városi orvos úr látta el; a szükséges gyógy
szereket t. Gröllner Frigyes úr szintén ingyen kegyeskedett 
kiszolgáltatni. E nemeskeblü emberbarátoknak nagylelkű se
gélyükért ezennel hálás köszönetét mondunk.

III. Az oktatás nyelve.
Az intézet tannyelve a magyar nyelv; azonban az első 

osztályban, mig a szükség kívánja, az előirt tantárgyak a nö



7

vendékeknek anyanyelvű kön, t. i. tótul és németül is megma
gyarázhatnak.

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

IV. Osztályozási jegyek.
Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
a) Erkölcsi magaviseletben :

1 -jó ; 2 szabályszerű; 3 kevésbbé szabályszerű; 4 rossz.
b) Tanulmányokban való előmenetelben :

1 jeles; 2 jó; 3 elégséges; 4 ■ elégtelen.
c) Figyelemben:

1 éber; 2 kielégitö ; 3 szórakozott.
d) Szorgalomban:

1 - kitartó; 2 kellő; 3 - csekély; 4 = semmi.

V. Kimutatás
a gymnasium ujjaszervezési költségeinek fedezésére 

újabban befolyt adományokról.
Csecsetka Lajos úr Beszterczebányán 5 frt
Boczabányai ev. e g y h á z ....................... . 3 n
Ivánszky Elek úr Beszterczebányán 5 rt
Rimaszombati ev. egyház ................... . 1 »
Nagyröczei ev. egyház ........................ . 2 n
Selmeczbányai ev. egyház ................... . 30 n
Kneppo Dániel úr Rád vány bau . . . . 15 »
Liptószentpéteri ev. egyház . . . . . 4 n
Barna János úr Beszterczebányán . . . 5 »

Összesen: 70 frt.
A múlt évben kimutatott összeg tesz: 12,934 frt 58 kr.
Tehát az eddigi gyűjtés tesz összesen: 13,004 frt 58 kr.
Megjegyzendő, hogy ezen összegbe nincsenek beszámítva 

sem a már nagyobb részt lefizetett összeg időközi kamatai, 
sem azon építési anyagnak és ingyen munkának értéke, melyet 
a nagyin, földmivelési minisztérium és Beszterczebánya sz. kir.
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város képviselő testületé ingyen és mérsékelt áron engedélye
zett, illetőleg a leánygyülekezetek fölajánlottak s mely mind
össze mintegy 3000 irtot képvisel.

A nagylelkű adakozók fogadják a nemes czél érdekében 
hozott nagybecsű áldozatukért ezúttal is az intézet hálás kö
szönetét.

VI. Igazgató tanács.
Gymnasiumunk (az elemi iskolával együtt) a besztercze- 

bányai ág hitv ev. egyházközségnek, mint ezen intézet tulaj
donosának és fentartójának kebeléből választott igazgat«) tanács 
vezetése alatt áll.

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

Tagjai: Mockovcsák János T. és Müder Sámuel lelkészek, 
Burkovssky Kálmán gymnas, felügyelő, Gsipkay Károly, Drexler 
Frigyes, Filla Gusztáv, Gally Samu, GÖllner Frigyes, Holesch 
István dr., tíroó Géza Lajos, Kármán József, Bólém,ann Lajos, 
Szumrálc Fái, Túr só Lajos, Polevkovics János és Varga Mihály 
e. i. igazgató tanár.

Jegyzet. Az igazgató tanács újjászervezése a középiskolai 
rendtartás értelmében már folyamatban van s a legközelebbi 
jövőben keresztül vitetik.

VII. Tanári személyzet.
1. Junker Ágoston, r. t., tanított német nyelvet az I., II. 

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

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

3. Schmidt Frigyes, h. t., tanított latin nyelvet II. és IV., 
magyar nyelvet II. és IV. osztályban. Heti óraszáma: 19.

4. Szerényt Károly, h. t ,  tanított latin és magyar nymlvet 
a III., történelmet a III. és IV., szépírást az I. és II. osztály
ban. Heti óraszáma: 19.
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5. Varga Mihály, r. t. ős igazgató, tanított latin és magyar 
nyelvet az I., számtant és mértani rajzot a III. osztályban. 
Heti óraszáma: 16.

6. Miklcr Sámuel, lelkész — vall. t., tanított vallástant
1.—IV. osztályban. Heti óraszáma: 8.

7. tíroó Géza Lajos, torn, t ,  tanította a testgyakorlatot
I.— IV. oszt. heti 4 órában.

8. Kármán József, óraadó, tanította a tót nyelvet I IV. 
oszt., heti 4 órában.

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

1. Vallástan h. 2 óra. Ó-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tíz paran
csolat. Egyházi énekek. Tk. Noszágh-Kalvi: Bibliai történetek, 
Vendel-Pálfy és a zólyomi esp. által kiadott (tót) Káté.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon az öt ejtegetés 
a nemi főszabályokkal; a melléknév rendes fokozása; a név
mások közül különösen a személyes és mutató névmás; a ren
des igeragozás activuma és passivuma. Syntaxisból: Az alany, 
állítmány, tárgy, birtokos jelző; a főnév és melléknév egyezése. 
A nyelvtani résznek megfelelő latin és magyar gyakorlatoknak 
fordítása szótanulással és elemzéssel. A latin gyakorlatok egy 
részének emlókelése. írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Holzweiszig- 
Székely latin nyelvtana és latin gyakorlókönyve I. r.

3. Magyar nyelv, h. 5 óra Elbeszélő prózai és költői olvas
mányok, értelmes és kellően hangsúlyozott olvasása; az olvas
mányok tartalmának megmagyarázása és szabadon való elbe
szélése; az emlékeit versek elszavalása. A mondatok nemei; 
egyszerű mondat és mondatrészek; mondattani alapon az alak
tan. írásbeli dolgozatok, különösen a nyelvtan és helyesírás 
begyakorlására. Tk.: Szárnyéi J . : Isk. magyar nyelvtan I r. 
és Magyar olvasókönyv I. r

4. Német nyelv, h. 2 óra. Jelentő mód jelen és múlt ideje; 
névelők, birtokos névmás, főnevek ejtegetése. Házi és iskolai 
Írásbeli dolgozatok. Tk.: Graf Jakab: Német nyelvtan és gya
korlókönyv,
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5. Tót nyelv, — feltételesen kötelezett tantárgy, — h. 2 
óra. Alaktan, olvasmánj'ok, egyes darabok emlékelóse és elem
zése, helyesírási gyakorlatok. 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. Lakj': 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. 
Mocnik-Schmidt: Számtan I., II., III. oszt. számára.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A vonal nemei; a távolság mé
rése; távolságok összehasonlítása; számmi veletek távolságokkal; 
az egyenesek relativ és absolut helyzete. A szög fogalma, ne
mei; számmi veletek szögekkel; szögmérés; a szögpárok. Három
szög, négyszög és sokszög. A körvonal osztása; a tananyaghoz 
csatolt némely diszítinények rajzoltatása. Házi és iskolai rajz. 
Tk. Fodor-Wagner: Rajzoló planimetria.

9. Szépírás, h. 1 óra. Magyar és német Írás. Tk. Nagy 8.: 
Legújabb gyakorlati szépírás-füzet magyarban és németül

10. Torna, h. 2 óra. Rendgyakorlatok. Egyszerű és össze
tett szabadgyakorlatok, nevezetesen: fej-, derék-, váll-, esipö-, 
kar- és lábgyakorlatok A legegyszerűbb gyakorlatok nyújtón, 
korláton, mászópóznákon, lengő kötélen és vízszintes létrán.

II. osztály. Főnöke: Kmety János.
1. Vallástan, h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok 

alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. Palaestina 
földrajza. Egyházi énekek. Tk. Noszágh: Bibliai történetek.

2. Latin nyelv, h. 6 óra Az alaktan ismétlése és a kivé
telekkel való kibővítése. Álszenvedö és rendhagyó igék. Körül
írt igeragozás. A törzsalakokat rendhagyólag képező fontosabb 
igék áttekintése. Hiányos és személytelen igék. Elüljárók; ige
határozók. Megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordítási gya
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korlatok. Összefüggő olvasmányok emlékelése. Iskolai Írásbeli 
dolgozatok. Tk. Holzweiszig-Székely latin nyelvtana és gya- 
korlókönyvéuek II. része.

3. Magyar nyelv, h 4 óra. A határozók tana. Összetett 
mondatok. Összevont, rövidített és többszörösen összetett mon
datok. Olvasmányok értelmezése, elmondása és mondattani tag
lalása; költemények emlézése. Írásbeli dolgozatok. Tk. Szinnyei 
József : Magyar nyelvtan mondattani alapon II r. és Magyar 
olvasókönyv II. r

4. Német nyelv, h. 2 óra. Yiszonyszók, tulajdonnevek rago
zása, melléknevek ragozása és fokozása, névmások, számnevek 
segédigék, erős és gyenge ragozás cselekvő és szenvedő alakja, 
visszaható és személytelen igék. Fordítás, elemzés. Házi és is
kolai Írásbeli dolgozatok. Tk. Gráf Jakab: Német nyelvtan és 
gyakorlókönyv.

5. Tót nyelv, h. 1 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; 
mondattan, helyesírás, olvasmányok elemzése, házi dolgozatok. 
Tk. Mráz F. nyelvtana és Loos J. olvasókönyve.

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

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

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 szer
kesztése; a kerület és terület kiszámítása: az idomok átalakí
tása, alapműveletek az idomokkal. Tk. Fodor-Wagner Plaui- 
metriája.

9. Szépírás, h. 1 óra, magyar és német szépírási minták 
szerint.

10. Torna, h. 2 óra. Egyesülten az első osztálylyal.
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III. osztály. Főnöke: Szerényi Károly.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a 

magyarhoni prot. egy^ház története. Egyházi énekek. Tk. Haan 
L. egyh t.

2. Latin nyelv, h. 7 óra. Az alaktan folytonos ismétlése 
mellett a syntaxisból: a mondatrészek egyezése; az esetek 
használata; sajátságok a melléknevek és névmások használa
tában, acc. cum. inf ; nőm cam inf; és abl. abs. használata, 
megfelelő magyar-latin és latin-magyar gyakorlatokkal. Olvas
mányul: Liv. Róma történetéből az élőkor és a királyok kora, 
15 caput; Phaedrustól pár mese. Az olvasottaknak emlézése. 
Iskolai dolgozatok. Tk Holzweiszig Székely nyelvtana és gya
korlókönyve; Elischer olvasókönyve.

3. Magyar nyelv, h 4 óra. A rendszeres nyelvtan körében 
a hang- és alaktan mellett tüzetesen a mondattan, a tanulók
tól készített példatárral. Az egyszerű mondat nemei: mondat
részek (alany, állítmány, állítmánykiegészítő alanyeset, tárgy, 
határozó, jelző); a szórend. Az összetett mondat nemei: mellé
rendelt, alárendelt mondatok. A körmondat. Központozás és 
helyesírás. Olvasmányok értelmezése, elmondása és mondattani 
taglalása ; költemények emlézése. Függelékül a használatban 
gyakrabban előforduló polgári ügyiratok szerkesztése Iskolai 
és házi dolgozatok; helyesírási gyakorlatok. Tk. Szárnyéi Jó
zsef: Rendszeres magyar nyelvtan és Olvasókönyv III. r

4. Német nyelv, h 2 óra. A nyelvtan ismétlése és befeje
zése. A mondattanból az esettan. Prózai és költői darabok elem
zése, fordítása és emlékelése. Tk. Toepler: Német nyelvtan és 
Harrach J . : Német olvasókönyv I. k.

5. Tót nyelv, h. 1 óra. A nyelvtan ismétlése; a helyesírás 
szabálymi; polgári ügyiratok, 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. Terméseettani földrajz, h. 2 óra. A természettan elemei. 
A föld mint világtest; a föld magában véve, annak fölszine, 
szárazföldé, vizei, légköre és belseje. Tk. Schmidt A .: Fizikai 
földrajz.
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8. Történelem, h. 2 óra. Magyarország története főbb vo

násaiban J. Ferencz Józsefig a tankönyv alapján, pótló magya
rázatokkal s elméleti bevezetéssel. Tk. Batizfalvy I : Magyar- 
ország történelme.

■9. Számtan, h. B óra. Összetett viszonyok és arányok, ösz- 
szetett hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, lerovat, idő- 
határszámolás, társaságszabály, vegyitós- és lánczszabály ; nég}7- 
zet-gyökvonás. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Mocnik-Sohmidt: 
Számtan I—III. oszt.

10. Mértani rajz, h. 2 óra. A kör magában véve, össze
kötve az egyenessel, a szöggel, sokszöggel, más körrel ; az 
érintők szerkesztése; a kör kerülete és területe; a kör kiegyene- 
sítése, átalakítása ; alapműveletek a körrel; az ellipsis, hyperbola 
és parabola származása, szerkesztése, symmetriája. A görbületi 
sugár, normális és az érintő. Cyclois, evolvens, csigavonalak. 
Díszítmények rajzolása, különösen a körívek alkalmazása. T k.: 
Fodor-Wagner planimetriája.

11. Torna, h. 2 óra. Rendgyakorlatok helyben és menet
közben. Összetett szabadgyakorlatok az I. oszt. tananyaga alap
ján. Menetelés. Katonai rendgyakorlatok. A test ügyesitésére 
szolgáló könnyebb gyakorlatok nyújtón, korláton, mászó
póznákon, lengő kötélen és vízszintes létrán; ugrások az ugró 
mérezén.

IV. osztály. Főnöke: Schmidt Frigyes.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Egy

házi énekek. Tk.: Tischer-Margócsi.
2. Latin nyelv, h. 6 óra Az idők és módok használata. 

A consecutio temporum alapvonásai. A metrika és prosodia 
elemei. A rómaiak időszámítása. Megfelelő latin-magyar és 
magyar-latin fordítási gyakorlatok. Olvasmány: Liviusból 
a királyok kora IX —XXIII. Az első consulok I —V. Ovidius- 
ból: A Fabiusok veszte. Gabii bevétele. Daedalus és Icarus. 
Philemon és Baucis. Midas. A fordítottak részben való emlé
kelése Iskolai Írásbeli gyakorlatok. Tk. Schultz Dávid nyelv
tana ; Schultz-Kiss gyakorló könyve és Elischer latin olvasó
könyve.
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3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az irály lényege és fötulaj- 
donságai: tiszta magyarság, világosság, energia, elegantia. A 
szóképek. Az irály fajai. Verstan. Az ó klassikai, modern és 
magyar nemzeti verselés, a tankönyvhöz alkalmazott szemel
vények felhasználásával. Arany „Toldiu-ja tárgyi, tartalmi és 
nyelvi magyarázatokkal; 6 ének emlókelése. írásbeli dolgoza
tok. Tk. Góbi Imre: Magyar irálytan. Lehr Albert: Arany Toldija.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése: a mondat
tan folytatása; olvasmányok, költemények elemzése, fordítása 
és emlékelése. Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok. Tk. Toepler 
nyelvtana és Harrach J . : Német olvasókönyv 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 rövid ismertetése 

után a görögök és rómaiak története a császárság koráig. Iro
dalom- s mivelödéstörténeti vázlat magyarázat után. Tk. Szi
lágyi: Egyetemes történelem, ókor. Segédkönyvek: Fyflfe: A 
görög nép története; Creigthon: A római nép története.

8. Számtan, h. 3 óra. Algebra Az algebrai alapfogalmak, 
az absolut és relativ számok összeadása, kivonása, szorzása 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, egynevüsítése, szorzása és osztása ; 
a számok oszthatósága, a legnagyobb köz. mérték, legkisebb 
közös többszörös; első fokú egyenletek 1 ismeretlennel, egyen- 
letbetétel ; az aránypár mint egyenlet. Házi és iskolai dolgoza
tok. Tk. Algebra, Mocnik-Klainarik-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 leírása, alkatrészeinek kölcsönös helyzete a 
térben ; a testszög ; a testek egyenlősége, hasonlósága össze- 
illösége ; metszetek; a fölszin és térfogat kiszámítása. Tk. Fodor- 
W agner: Stereometria.

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

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

A rajziskola vezetője : Stollmann Andor úr, városi rajztanár,
2. Az énekiskola. Az ének a helybelyi ev. egyházközség 

határozatánál fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. 
Az énekiskola szintén két tanfolyamból állott, hetenkint egy- 
egy tanórával. A kezdők tanulták az elemeket, a haladók éne
keltek négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Tanította : 
Adámy Rezső ur, kántor-orgonista.

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

X. Taneszközök.
I. Könyvtárak.
a) A gymnasiumi könyvtár 4552. kötetből áll. A lefolyt 

tanévben részint vétel, részint ajándék útján gyarapodott.
Vétel útján :

1. Szarvas-Simonyi: Magyar nyelvtörténeti szótár. II. k. 5 — 10 f.
2. Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. I. k. 4—9 f.
3. Heinrich, Thewrewk, Némethy: Pótkötetek az „Egyetemes 

Philol. Közlönyhöz“, II. k. 2-ik fele.
4. Krupecz István: A középkori egyházszerkezet l f.
5. Barthélemy-Saint Hilaire: A philosophia viszonya a termé

szettudományokhoz és a valláshoz. 1. k.
6. Rambaud Alfréd: Oroszország története. Eredetétől kezdve 

1884-ig. 2 k.
7. Badics Ferencz: Fáy András életrajza. 1 k
8. Hörk József: A hős Keczer András ev. vértanú családja. 1 k.
9. Varga Otto: Az aradi vértanúk albuma. 1 k.

10. Volz Berth. : Geographische Charakterbilder. 5 k.
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11. Petrik Géza: Repertorium a Századok 1867—1890 folya
maihoz. 1 k.

12. Seyffert Moritz: Scholae Latinae. ‘2 köt.
18. Budenz József: Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. 

I. r . : Igeképzés. 1 k.
14. Füstéi de Coulanges: Az ókori község. 1 k.
15. SalamonFerencz: Magyarországa török hódítás korában 1 k
16. Wertheim G.: Elemente der Zahlentheorie. 1 k.
17. Weishaupt H. : Theorie und Praxis des Zeichnenunter

richts 2. r.
18. Fenkuer Hugo: Lehrbuch der Geometrie. 2 k
19. Büchner Willi.: Leitfaden der Kunstgeschichte 1 k.
20. Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv. 2 k.
21. Hunfalvy János: Egyetemes földrajz. III. k. 1 k.
22. Nägelsbach: Lateinische Stilistik. 1 k.
23. Egyetemes Philol. Közlöny, szerk. dr. Heinrich G., P. 

Thewrewk E. és dr. Némethy G.
24. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
25. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Ballagi Aladár.
26. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
27. Zeitschrift für Schulgeographie, szerk. Seibert A. E.
28. Zeitschrift für mathern. und naturw. Unterricht, szerk. 

Hoffmann J. C. V.
29. Egyetemes Közoktatásügyi Szemle, szerk. Jancsó Benedek.
30. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien 

und Realschulen, szerk. 0. Frick u. H. Meier.
31. Evang. Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky F.

A Magy. Tud. Akadémia részben ajándékképen, részben 
10 frtnyi évi általány összeg fejében küldött:

1. Magyar tud. akadémiai Almanach polgári és csillagászati 
naptárral 1891-re.

2. A magy. tud. akadémia elhunyt tagjai felett tartott em
lékbeszédek. 14. k. 8 —13. sz.

3. Értekezések a természettudományok köréből XX. k. 1—4 sz.
4. Mathematikai és természettudományi Értesítő VIII. k. 

8 - 9  f. IX. k. 1—6 f.
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5. Mathematikai és természettudományi Közlemények. XXIV. 
k. 4—7 sz.

6. Értekezések a m ithematikai tudományok köréből XIV. k. 
4. sz.

7. Archaeologiai Értesítő, szerk Hampel József. XI. k. t —2. sz.
8. Értekezések a történeti tudományok köréből. XTV. k 10. sz
9. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. k. 

3—4. sz.
10. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XV. k. 

8—10. sz.
11. Nyelvtudományi közlemények, szerk. Budenz J. XXII. k.

II. f.
12. Irodalomtörténeti emlékek. Kiadja a M. T. Akadémia iro

dalomtörténeti bizottsága. II. kötet.
13. Akadémiai Értesitö, szerk. Szily Kálmán. 1891. január — 

junius (6) f.
Ajándék :
Ivánszky Elek úr, beszterezebányai könyvkereskedő 31 k.> 

Dolinay Gyula úr 2 k., Mockovcsák Ernő 1 k. és Mes
serschmidt József IV. oszt. tanuló 1 kötetet ajándékozott.

Iskolai könyveket volt szives küldeni a budapesti könyv
kiadó czúgek közül: Franklin-Társulat 9 k., Lampel Róbert 
24 k., Eggenberger 11 k., Hornyánszky Viktor 9 k., Lauffer 
Vilmos 1 k , Nagel B. 3 k., Singer és Wolfner 3 kötetet.

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

c) Az ifjúsági könyvtár 972 kötetet foglal magában. A 
lefolyt tanévben 21 kötet szereztetett. Mindazonáltal a fen
tebbi szám a múlt évihez képest csak 5 kötet szaporodást mu
tat E körülmény oka abban rejlik, hogy a szerzettek nagyobb 
része a használat folytán elrongyollott könyvek helyére téte
tett. Könyvkötésre 10 frtnyi összeg fordíttatott — E könyv
tár részére t. Bothár Gusztáv úr egy szekrényt volt szives 
ajándékozni.

Könyvtárőr: Varga Mihály.
2



18

II. Szertárak és gyűjtem ények:
1. A földrajzi és történelmi gyűjtemény áll 32 térképből 

(21 földrajzi, 11 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld-, egy 
ógtekéből, egy telluriuinból és az ember fajokat feltüntető 12 
Kirchhoff-féle képből Újonnan szereztetett: Kiepert: Európa 
politikai fali térképe és Németország politikai fali térképe. 
Hirt: Geographische Bildertafeln I. és II. rósz. Hirt: Histo
rische Bildertafeln I és II. rész. Angyal-Vizy: Képek a törté
nelem tanításához 8 darab

Felügyelője: Junker Ágoston.
2. Az éremgyűjtemény 486 érmet tartalmaz.
Kezelője: Varga Mihály.
3. Természetrajzi gyűjtemények:
a) Az állatgyűjtemény magában foglal: 21 emlőst, 112 

madarat, 4 hüllőt, I kétéltű!., 1 1 halat, 174 kagylót, 364 rovar
fajt és 180 madár-tojást

!>) A növény gyűjtemény 506 növény- és 132 magfaj
ból áll

c) Az ásvány és kőzet gyűjtemény 1071 ásványt és kőze
tet és 114 jegeezmintát tartalmaz.

Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hoch- 
stetter geológiai képei 24, Leutemann állattaui képei 24 táblá
ban, Geroldféle állattani képek 20 táblában és Wagner nö
vénytani képes atlasza 3 kötetben 242 folió lappal.

Uj szerzemény: 19 darab ásvány és kőzet 20 frt értékben, 
Messerschmidt József IV. oszt. tan. 5 darab barnavaskövet aján
dékozott., Lajcsák János IV, oszt. tanuló több csinos jegeez
mintát készített.

Felügyelője: Junker Ágoston.
4. A mennyiségtant szertárban van 140 tömörmért.ani test 

és 10 eszköz
Kezelője: Kmety János.
5. A természettant és vegytani szertár 349 készülék és mű

szerből áll.
Dr. Bothár Samu orvos úr egy napórát volt szives aján

dékozni.



19

Kezelője az előbbinek Rmety János, az utóbbinak Junker 
Ágoston.

6. A rajzszertár 935 mintát foglal magában. Uj szerze
mény : Ballo Ede : Stilszerü rajzminták gyűjteménye 1 füzet.

Felügyelője: Stollmann Andor.
7. Zeneszertár. Ez egy harmóniámét, számos egyházi és 

világi énekdarabot, 20 énekkátét és 80 kőnyomata egj'házi 
énekből álló füzetet tartalmaz.

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

XI. Segélyző intézetek, ösztöndíjak, jutalm ak.
1. A táqnnUzet a lefolyt tanévben 26 tanulót látott el 

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

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt évi díj fizetendő, 
csupán ebédért 20 frt Ez utóbbi 13 tanulónak elengedtetett. 
Az elengedett összeg 260 irtot tesz.

Supplicatio utján 800 frt 39 kr. gyűlt be, és pedig a zó
lyomi esperességböl 45 frt, a honti és barsi esperességekböl 31 
frt 47 kr., a nógrádi esperességböl 53 frt 82 kr , a budapesti, 
pesti és békési esperességekböl 170 frt 10 kr. A besztercze- 
bányai takarékpénztár 30 frt és a „Hitelegylet Beszterezebá- 
nyán“ 20 frt adománynyal gyarapította az alumneutn tőkéjét.

Benefici um ban részesíték alumnistáinkat: Ujkereszty Ist
ván. Horn Keresztély és Mockovesák János urak.

Ezenkívül Beszterczebányán következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet részére: Stadler Tófor 10 frt, Csipkay 
Károly 5 frt., Szumrák S. E. 4 frt., Horcsek 1 f r t , Burkovszky 
Kálmán 3 frt., Herritz Rezső 2 frt, Hüttner 4 frt, Bittera 
Kálmán 2 frt., Flittner Károly 2 frt., Kiszely János 1 f r t , 
Újhelyi Gyula 1 frt, Lavott.a Ödön 1 frt., Ivánszky Elek 1 frt., 
Gölíner Frigyes 1 frt, N. N 40 kr , Stadler & Co. 1 frt., Son
nenfeld Salamon 1 frt., Burda Károly 1 frt., Krompecher 1 
frt. Bothár Gusztáv 1 frt., Dillnberger Malvin 1 f r t , Szimoni-
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desz Dani 50 kr., Scholcz Rezsöné 5 írt., Jeszenszky Sándor
2 frtD ragonszky József 1 frt., N. N. 2 frfc., Halassy Gyula
3 frt., Szumrák 2 frt., Ghovan János 1 frt., Turcsányi 1 frt., 
Perczián Samu 50 kr., Rakovszky Lujza 2 frt., Rosenauer La
jos 1 f r t , Gally Sámuel 1 frt., Rosenauer Janka 2 frt., Bier- 
mann Lajos 1 frt, Bunn J. 40 k r , Turzo 2 frt., Prokópy 1 
frt., HanzHk 1 frt., Pálesch 1 frt., Puschmann 2 frt., Krumm 
Gy. 40 k r , Dr. Bothár 2 f r t , Kultan 40 kr., P. R. 60 kr., 
Machold F. 1 frt., N. N. 20 kr., Benyáts Károly 1 frt., Beniats 
G. 1 frt, Ondrey L. 50 kr., Karsch Karolin L frt., Bodorovszky 
S. 1 frt., Stollmaun Mihály 40 kr., Klimo Pál 1 frt., Csesznák 
Gyula 1 frt., Barna Danó 1 frt., N. N. 20 kr , Palinay 40 kr., 
Lellek 50 kr., Lamos Róza 40 kr., Bothár Mária 40 kr., N. N. 
10 kr., Wanko J. 50 kr., N. N. 20 kr., Franyo J. 40 kr., 
Kachnics Mátyás 40 kr., Badinyi János 1 frt., Lehocky 20 
kr., Csecsetka 20 kr., Holesch Adolf 50 kr., Szimonidesz La
jos 20 k r , Lányik Márton 40 kr., Klimo András 1 frt., Sztik 
Mihály 50 kr., Klimo Gusztáv 50 kr., Barancsek János 20 kr., 
Paulinyi Sámuel 20 kr., Herczogh Pál 1 frt., Vitte Paulina 
50 kr., Ujkereszty 50 kr., Stollmann András 50 kr., Barna 
János 1 frt., Kevecska András 1 frt., Bussányi 40 kr., Zvola- 
nek 60 kr., Holesch Árpád 50 kr., Kovalovszky I. 20 kr., 
Nadeja András 1 frt., N. N. 50 kr., Linkesch Lajos 1 frt., 
Ruttkay P. 20 kr., Mensatoris Witwe 20 kr., M. M. 10 kr., 
M. D. 10 kr., Szliuka János 50 kr., Koreny 20 kr., Dr. Rip- 
pely Ede 1 frt., Szigethy Vilmos 20 kr., Ghovan Julia 50 kr., 
Wissnyi 50 kr., Walther Adolf 50 kr., N. N. 20 kr., N. 20 
kr., Rheinländer L. 20 kr., Pertziáu K. 30 kr., Fizély 20 kr., 
Stollmann Lajos 50 kr., Scher Pál 20 k r , Paulinyi János 30 
kr., Molitorisz István 20 kr., Melna János 30 kr., Pertzián 
Samu 50 kr., Seyfried Károly 1 frt., Lindtner Géza 50 kr., 
Dillnberger Ede 1 frt, Gazsik János 50 kr., Drexler Frigyes 
1 frt., Kollár J. 1 frt., N. N. 50 kr.

A jóltevök fogadják az intézet hálás köszönetét.
Tápintézetünk alaptőkéje 10,824 frt, a Heinrich-féle ala

pítvány 1680 frt; összesen 12,504 frt. Ephorus: Kleszkeny Já
nos, egyli. presbyter úr.
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2. Gyógy szer alap. Ebből fedeztetnek megbetegedés eseté
ben a szegényebb tanulók gyógyszertári kiadásai. Jelenlegi 
állása 872 frt.

Kezelője : az igazgató.
3. Segélyalap Rendeltetése az, hogy belőle a nagyon sze

gény tanulók tankönyvekkel láttassanak el.
A lefolyt tanévben adományaikkal gyarapították: Moe- 

kovcsák János I oszt. 2 frt. 40 kr., Karlovszky Iván 20 kr., 
Klirao Kálmán 20 kr., Szabó Ferencz 15 kr., Lux Rezső 10 kr., 
Bankó Lajos 10 kr., Turzo Lajos 1. frt., Hrivnák András 4 kr., 
Fnksz Aladár 4 kr., Sztik Gyula 20 kr. Albrecht Adolf 20 k r , 
Krumm Gusztáv 10 kr., Algöver Pál 10 kr., Harmann Cyrill 
3 kr., Drottner János 10 kr., Duchaj Máté 52 kr, Soltész Iván
1 frt. 8 kr., Rosenauer Otto 70 kr., Molnár János 13 kr., Le- 
hotzky Géza 3 kr., Obetko Lajos 3 k r , Jamniczky György 9 
kr., Greisinger Gusztáv 14 kr., Gosztonyi Gyula 4 kr., Figusch 
Gusztáv 8 kr., Rheinländer Lajos 5 kr., Rheinländer Károly
2 kr, Chovan Sándor 13 kr., Petrikovieh János 10 kr., Fe- 
renczy József 13 kr, Fábry János 8 kr., Bezegh Miklós 26 kr., 
Svehla Gyula 4 k r , Lux Kálmán 18 kr., Horn Lénárt 4 kr., 
Kachnics Gusztáv 2 kr., Bodiczky M. 14 kr., Gryllusz Vilmos 
1 kr., Dobák Lajos 12 kr., Mudrony J. 20 kr., Lux Albert 10 
kr , Bothár Guszt. 20 kr., N. N. 5 kr., Jamniczky János 10 kr., 
Laczko Márton 5 kr., Timko György 7 kr., Plech János 10 kr., 
Gasperik János 15 kr., Chillő József 6 kr , Lajcsák János 20 kr., 
Chorváth Teofil 10 kr., Koppa János 10 kr., N. 0. 30 kr., 
Rumanu János 20 kr., Mäkler Sámuel 1 frt, Junker Ágoston 
1 frt., Kmety János 1 frt., Schmidt Frigyes 1 frt., Szerényi 
Károly 1 frt., Varga Mihály 1 frt. — Összesen: 17 frt. 5 kr. 
Ebből levonván a tankönyvek vásárlására fordított 14 frt. 5 
krt., marad: 3 frt.

Ezen összeg a beszterczebányai Hitelegyletben gyftmöl- 
csözés végett elhelyezett 115 frt 20 krral és ennek kamataival 
együtt 122 frt. 42 krt. tesz.

Azonkívül ez alap több kötet tankönyvvel is rendelke
zik, melyeknek birtokába részben ajándék, részben vétel utján 
jutott.
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A lefolyt tanévben 8 tanuló egészben, 3 pedig részben 
segélyeztetett tankönyvekkel.

Az alap kezelője: Varga Mihály.

4 Ösztöndíjak és jutalmak.

a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tökéje 650 frtot 
tesz, megjutalmaztattak: Obetko Lajos II. és Bernáth Pál I. 
oszt. tanulók, egyenkint 8 írttal.

h) A nagyin, és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztön
díjak czímén tanintézetünknek e tanévre is kegysen megszavazott 
100 írtból főtiszt, és inéltóságos Sárkány Sámuel püspök úrtól a 
tanári kar ajánlatára nyertek : Chorváth Teofil és Lajcsák Já
nos IV. oszt. tan. 15 — 15 frtot, Pumaun János IV., Jamniczky 
János, Szomora János, Tiiuko György III., Molnár János II., 
llrivnák András és Simkovics Gusztáv 1. oszt. tanulók 10—10 
forintot.

A nm. és főtiszt, bányakerületnek nagylelkű adományáért 
ezúttal is legforróbb köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit 
továbbra is kegyes pártfogásába ajánljuk.

c) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olvasó és társalgó 
egylet“ vagyonából oly tanuló számára alapított 6 frtnyi ösz
töndíjat, ki a tanév folytán a magyar nyelvben kiváló előme
netelt tett, Beszterczebánya sz. kir. város tek. tanácsa a 
tanárkai’ ajánlatára Mártinyi Vilmos I. oszt. tanulónak ado
mányozta.

d) A Hainrich-féle 14 frtos ösztöndíjat Mockovcsák János
I. oszt. tanuló nyerte.

<j A beszterczebányai nt. egyházközség által adományo
zott 10 írt. ösztöndíjjal Jamriska János I. oszt. tanuló jutal
maztatott meg.

f )  A Kubath-Szvetnitzky-féle 200 frtos ösztöndíjat Chovan 
Sándor II. oszt. tanuló élvezi.

g) A zólyomi esperességi, csupán tanitófiak által élvezhető 
6 írtnyi jutalomdíjra a tanári kar Gosztonyi Gyula II. oszt. 
tanulót ajánlotta.
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h) A Dillnberger Károly-féle alapból julalomkönyveket 
kaptak: Gasperik János 111., Gryllusz Vilmos, Lux Kálmán, 
Rosenauer Otto II., Hrianka János és Lux Rezső I. oszt. ta
nulók.

i) A „Felvidéki Magyar Közmivelödési Egyesület1' oly 
nem magyar anyanyelvű növendékeink részére, kik a magyar 
nyelvben az év folytán kiváló előmenetelt tettek, 7 kötet ju 
talomkönyvet küldött. A t. Egyesület kívánsága értelmében e 
jutalomkönyveket a tanári kar határozatából következő tanulók 
kapták: Harmatul Cyrill, Simkovics Gusztáv, Jamri.ska János I.-, 
Soltész Iván II., Jamniczky János, Lux Albert III. és Rumann 
János IV. oszt.

E becses adományért a t. Egyesületnek az intézet hálás 
köszönetét fejezzük ki.

j)  A testgyakorlatból tartott vizsgálat alkalmával rende
zett tornaversenyben kitűntek és jutalmat nyertek : Lux Rezső 
Mockovcsák János, Martínyi Vilmos, Sztik Gyula, Krumm 
Gusztáv, Fuchs Aladár I., Gryllusz Vilmos, Petrikovich János, 
Rosenauer Otto, Lehotzky Géza, Ferenczy József, Kachnics 
Gusztáv II., Bothár Gusztáv, Jamniczky János, Gasperik János, 
Timko György III., Görgey Imre, Fillo Arnold, Rumann .Já
nos, Lajcsák János és Palinay Gymla IV. oszt. tanulók. — A 
torna versenyben kitűnt tanulók megj utal mazását e czélra ho
zott adományaikkal lehetővé tették a következő urak: Gally 
Károly, Sztik Károly, Krompecher György, Tullinszky Emil, 
Pertzián Lajos, Kiszely János, Turcsányi Ödön, Gally Sámuel, 
Ivánszky Elek, Kmety János, Szerényi Károly és Walther 
Adolf. Fogadják mindnyájan nagylelkű áldozatukért úgy a ju- 
talmazottak, mint az intézet hálás köszönetét.



XII. A tanulók névsora, lakhelye, vallása.*)

I. osztály.

1. Albrecht Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
2. Algöver Pál, Podluzsány — Hont. a. isin
3. Bankó Lajos, Rád vány — Zólyom.
4. Bernáth Pál, Dobrónya — Zólyom a. j.
5. Drottner János, Ocsova — Zólyom a
6. Fuchsz Aladár, Mátyásfalva — Zólyom, a.
7. Gabler Ernő, Beszterczebánya — Zólyom.
8. Gemziczky Bertalan, Beszterczebánya — Zólyom ism
9. Harmann Cyrill, Gerlachfalva — Szepes. a. ism. j.

10. Hrianka János, Mosócz — Turócz. j
11. Hrivnák András, Szt-Mihály —Turócz. a ö.
12. Jamriska János, Libetbánya — Zólyom, a. ö. j.
13. Karlovszky Iván, Pribócz — Turócz ism.
14. Klimo Kálmán, Pribócz — Turócz.
15. Kollár Milán, Hrussó — Gömör.
16. Kostyál Béla, Csacza — Trencsón.
17. Krumm Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Kulfan Béla, Beszterczebánya — Zólyom.
19. Kupcsek Lajos, Borosznok — Nógrád.
20. Lux Rezső, Bikás — Zólyom, j.
21. Martinyi Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
22. Mockovcsák János, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
23. Br. Radvánszky Albert, Puszta-Varsány — Pest. mt.
24. Simkovich Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom ü j
25. Stollmann János, Beszterczebánya — Zólyom.
26. Szabó Ferencz, Csővár - -  Pest. ism. ev. ref.
27. Sztik Gyula, Pitvaros — Csanácl.
28. Turzo Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.

*) A rövidítések m agyarázata: ö. — ösztöndíjas; j. — jutalom köny 
; a. =  a lum n is ta ; ism. =  ismétlő ; mt. — magántanuló.

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



II. Osztály.

1. Bella István, Szt.-Póter — Liptó. mt.
2. Bezegh Miklós, Beszterczebánya — Zólyom.
3. Bodiczky Mojmir, Szenna — Nógrád.
4. Brózik Titus, Háj — Turócz. mt.
5. Chovan Sándor, Beszterczebánya — Zólyom, ö,
G. Dobák Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Ducba.j Máté, Blatnicza — Túrócz.
8 Fáhry János, Nagy-Sza!atna — Zólyom, a.
9. Fereuczi József, Illésfalva — Zólyom, ev. ref. a.

10. Figusch Gusztáv, Beszterczebánya -— Zólyom.
11. Gosztonyi Gyula, Ubetbánya — Zólyom.
12 Greisinger Gusztáv, Radvány — Zólyom.
13 Gryllusz Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom, j.
14. Horn Léuárt, Beszterczebánya - -  Zólyom.
15. Jamniczky György, Vavrissó — Liptó. a.
16. Kachuics Gusztáv, Breznóbánya — Zólyom.
17. Leliotzky Géza, Libetbánya — Zólyom.
18. Lehotzky Gusztáv, Korpona — Hont. a
19. Lux Kálmán, Bikás — Zólyom, j.
20. Lopusny Rezső, Breznóbánya — Zólyom, a. megh
21. Molnár János, Nagy-Lam —- Nógrád. a. ö.
22. Obetko Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
23. Petrikovich János, Radvány — Zólyom.
24. Rheinländer Károly, Beszterczebánya — Zólyom
25. Rheinländer Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
26. Rosenauer Otto, Beszterczebánya — Zólyom, j. 
27 Soltész Iván, Szt.-Márton — Turócz. a. j.
28. Svehla Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.

III. Osztály.

1 Bothár Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
2 Chillo József, Beszterczebánya — Zólyom.
3. Gasperik János, Dovalló — Liptó. a. j.
4. Jamniczky János, Vavrissó — Liptó. a. ö. j.
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5. Koreny Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
6. Laczkó Márton, Sebő — Zólyom, a.
7. Lux Albert, Bikás — Zólyom, j.
8. Mudrony Igor, Pozsony — Pozsony a.
9. Plech János, Pallós — Zólyom.

10. Szomora János, Mosócz — Turócz. a. ö.
11. Tiinko György, Háj — Turócz. a. ö.

IV. Osztály.

1. Chorváth Teofil, Tót-Próna — Turócz. a. ö.
2. Fillo Arnold, Breznóbánya — Zólyom, a.
3. Görgey Imre, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Koppa János, Budió — Zólyom.
ö Kuszy György, Zólyom — Zólyom.
6. Lajcsák János, Pribilina — Liptó. a. ö.
7. Messerschmidt József, Libetbánya — Zólyom, a.
8. Nedobrv Iván, Császtkó — Nyitra. a
9. Palinay Gyula, Beszterczebánya — Zólyom

10. Perczián Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
11. Rumann János,. Pribilina — Lipto. a ö. j.

Összesen: 78.
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XIV. A tanulók nyelvismerete.
I. osztály: magyar-tót-német 7, magyar-tót 21.
II. osztály: magyar-tót-német 6, magyar-tót 22.

III. osztály: magyar-tót német 2, magyar-tót 9.
IV. osztály: magyar-tót-német 2, magyar-tót 9.

Összesen: magyar-tót-német 17, magyar tót 61.

XV. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.

1. Az 1891/2-iki tanév szept. i-én veszi kezdetét, 3-áig 
tartanak a beiratások, 4-én következik a tanév ünnepélyes 
megnyitása s kezdődik a rendes tanítás.

2. A későbben jelentkezők csak azon esetben fognak fel
vétetni, ha elkésésöket alapos okokkal indokolták

3. Minden tanuló fizet 16 frtnyi tandíjat és pedig félévi 
elöleges részletekben. A tandíj csak helybelieknek engedhető el. 
Egyéb illetékek fejében volt tanulóink 2 frt. 60 krt, az újonnan 
belépők pedig 3 frt. 60 krt fizetnek a behatáskor. — Ezen ille
ték fizetése alól senki sem menthető-fel.

4. A tápintézet.esek kötelesek a- tápdíj felét szintén előre 
lefizetni az ephorusnál. Ebédért 20 frt. fizetendő az egész évre. 
A növendékek tápintézecünkbeu hetenkint kétszer kapnak tész- 
tás 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. pres by térin mához folyamodhat
nak, ha helybeliek a tanpénz, ha idegenek a tápdíj elengedé
séért. Az újonnan belépő tanulók kérvényei azonban csak a 
tanév második felében vétethetnek figyelembe, minekutána a 
kérelmezők szorgalmuknak és példás magaviseletöknek tanú
bizonyságát intézetünkön már megadták.
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7. Beirafcásnál tartozik minden tanuló a megelőző osztály 
sikeres bevégzését feltüntető bizonyítványt, keresztlevelet himlő 
oltási és ha 12 éves újra oltási bizonyítványt felmutatni.

8. Azon tanuló, ki a rendes tantárgyak egyikéből — nem 
számítva ide a szépírást és testgyakorlatot — elégtelen osz
tályzatot kapott, a tantestület engedélyével a következő tanév 
kezdetén javító vizsgálatot tehet.

A ki két tantárgyból kapott elégtelon osztályzatot, csak 
felekezeti főhatóságunk engedélyével bocsátható javító vizs
gálatra. Ezen engedély elnyerhetése végett a Méltóságos és 
Fötisztelendö Sárkány Sámuel püspök úrhoz czimzett folya
modványok f. évi julius hó 10-ig intézetünk igazgatóságánál 
benyújtandók.

A ki kettőnél több tárgyból kapott elégtelen qsztályzatot, 
az javító vizsgálatra semmi esetre sem bocsátható












