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I. Az 1916—17. iskolai év története.

Istenbe vetett hittel, számitva hiveinek buzgó áldozására 
tette meg a beszterczebányai ág. hitv. ev. egyház ama nagy lé
pést az 1913 év tavaszán, mellyel megkezdette iskolánknak teljes 
kifejlesztését. Mily szép képeket szőttünk ekkor. A jövő száz- 
arcéi, de virághimes fátyolán át láttuk az első matúra képét, 
az első teljes nyolc osztályt, mely egyházunk történetében 
majd örökre emlékezetessé teszi a reformáció négyszázados 
fordulóját.

Az ily fordulókat a kürtölés évének nevezik az írás szavai. 
El-elgondoltuk, hogy mily büszke örömmel fogunk visszaemlé
kezni majd a négyszázados múlt egy egy kilobbanó fényére 
s újra kigyúló szövétnek lángja mellett magunk előtt látjuk majd 
Baumhackel Giföiyy délceg alakját, a beszterczebányai diákét, 
ki a wittenbergai kalapácsütések hangjára elsőnek serken fel 
és siet Lutherhez, kinek első magyar tanítványa.

Mily büszkén mondtuk volna el, hogy iskolánk csak 
húsz évvel fiatalabb a reformációnál, hogy a nagy megújhodás 
után már ötven évvel Schremel Abrahám már nyolc osztá
lyúvá tette ez intézetet, hogy azóta hétszer ötven év letelvén, 
mint valami zordon álomból ébredve, legyőzve az igézetet, 
újra egészek és erősek vagyunk ez Eszme szolgálatában.

Fájó örömmel idéztük volna fel a múltnak szomorúbb 
képeit is. Felemlegettük volna Steller Tamás nemes és példaadó 
alakját, kit a zsarnoki uralom és vallásüldözés a tanári székből 
Trieszt gályáira hurcol, hogy ott énekelje a vértanuk dalát.

Igen, így kellene írnunk ma a kürtölés évében. Igen, de 
ma nem az öröm harsonája zeneg szerte e házában, de a harci
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kürt riogat; nem az örömtől lüktető szivek dobogását halljuk, 
de a katona temetések tompa dobszavát.

Lángban áll a világ. Az írás tanítása szerint valamikor 
vízözönben ujult, tisztult meg az emberiség; s most a szeretet 
vallásának huszadik századában vérözön borítja a földi tereket.

Nem teljes azért a mi örömünk, mert sokan hiányzanak 
közülünk; van kit elnyelt már az ár, van ki most küzd vele, 
van ki most száll a bíboros habokra. Tanártársaink sora nem 
teljes, felsőbb osztályaink tanulóinak is jó része már fegyverrel 
védi a magyar hazát.

Nem teljes ami örömünk, de meg nincs is sok időnk az 
örömre. Kevesebben voltunk, időnk is kevesebb volt, ezért 
cselekedni a rendes kétszeresét kell vala.

Erről a nehéz évről, véres zivatar és kegyeletes emlékezés 
esztendejéről krónikás rendben a következőkben számolunk be.

Miután intézetünk osztályainak száma ez évben nyolc lett, 
másrészt a volt igazgató nyugalomba vonult, szükségessé vált 
egyes tanszékek betöltése. így az iskolai év megkezdése előtt 
új helyettes tanárokul választattak az intézethez: dr. Rödei 
Ede latin-magyar szakcsoportú okleveles tanár és Stibrányi 
Gyula, kinek magyar-német a szaktárgya. Mindkét kartárs 
új munkamezői nyitott meg ifjúságunk előtt. Dr. Rőder meg
alkotta a zene és daloskart, mely több Ízben igazán, sikeresen 
lépett fel ; míg Stibrányi az oly hasznos gyorsirászatot hono
sította meg úgy, hogy tanítványai az orsz. szegedi versenyen 
elismerést arattak.

A tanévet felsőbb rendelkezésre csak szeptember derekán 
nyitottuk meg. Szeptember 11-én megtartottuk a javító vizsgákat, 
majd szeptember 12., 13. és 14. napján a beírások folytak le. Noha 
felsőbb osztályaink tanulói közül már ezidőben sokan katonák 
voltak, a létszám mégis hatalmas emelkedést mutatott, mert ta
nulóink száma a múlt évi 212-ről 271-re szökött fel. Erősebb 
számban jelentkeztek a leánytanulók is, kik ama kedvező hir miatt 
vonzódtak e tanulmányi útra, hogy Beszterczebányán leány- 
gimnázium lesz. Ezt javallottá volna ma a szociális helyzet, 
a jövő munkás képe ; ezt kérte a város és megye még sem



lett meg. Pedig ennek pedagógiai szükségessége e városban 
ma már tagadhatatlan s csak ideig-óráig odázható el.

Szeptember 15-én a törvények küiirdetése mellett megnyi
tottuk a tanévet. Másnap kezdetét vette a rendes tanítás.

Tanítványaink között volt öt fiú s egy leány, kik a román 
betörés szennyes árja elől menekültek körünkbe. Kezünk 
szorítása, szivünk dobbanása egyaránt éreztette velük, hogy 
testvérek körébe jöttek. Megsem várva a hivatalos felsőbb 
intézkedéseket megtettünk rögtön minden lehetőt érdekükben. 
Megkapták ingyen az összes tanszereket és tankönyveket 
(e célra öt jó lelkű egyén 46 K-t adományozott); az iskola- 
fenntartó felmentette őket minden díjfizetés alól; mivel egy 
közülök a tápintézetben étkezett, azt a legmagasabb segélyben 
részesítettük. November hó végén három menekült tanuló haza 
tért, a többi itt fejezte be a tanévet.

Örömmel emlékezhetünk meg arról, hogy a szeptember hó
ban tartott kerületi gyűlés intézetünknek ösztöndíjakra szokásosan 
adott 200 K-ját 400 K-ra emelte fe l; míg maga az állam be
látva a magas kormány, hogy ezt a legmostohábban segélyezett 
protestáns iskolát is segitni kell, — 8003 K rendkívüli 
felszerelési államsegélyt adott, miért köszönet és hála illeti meg 
Jurkouich Emil tankerületi kir. főig. urat és báró Radvánszky 
Antal orsz. gyűl. képviselő urat

A háborúval kapcsolatos események indították arra a 
tanügyi vezető köröket, hogy ajánlják a nyári szünidőre is az 
ifjúsággal való rendszeres foglalkozást, a gyógynövény szedé
sével kapcsolatos kirándulásokat. A múlt nyáron Kiszely Károly 
kartárs és az intézeti igazgató hat ily kirándulást szerveztek, 
mely közül egy két napra terjedt, mikor is Selmeczbányát lá
togattuk meg, — hadd lássa ifjúságunk Mikszáth ifjú reményi
nek és bánatinak tanyáját, hol egykor Petőfi diákoskodott, 
hol ma a bányaművek, érctörök, iszapolók oly sok tanulsággal 
szolgálnak.

A háborúval kapcsolatos gyűjtéseink a következő ered
ménnyel jártak : gyűjtöttünk 320 kg. vadgesztenyét, melynek 
J.3 K 20 f-nyi árát a helybeli Vörös Keresztnek adtuk. Október
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4-én, boldogult Királyunk napján szederlevelet szedtünk Olmány- 
falva felett, mi a nyáron gyűjtött gyógynövényekkel együtt 
121 kgr.-ot tett ki. Megkezdtük a menekült erdélyiek javára a 
régi újságokat összeszedni, több mázsányi van már belőle, de 
intézkedés nincs még a beküldése iránt.

Szent karácsony estéjét a ttizvonalban töltő katonáink 
részére 142 K 45 f-t, Károly király születése napját a fronton 
megélőknek 100 K 50 f-t, a Kárpátokban elesett hősök sírjai
nak gondozására pedig 109 K 52 f-t gyűjtöttek a tanulók.

Hadi kölcsönre maga az intézet az első négy alkalommal 
43,200 K-t, az ötödikre 2000 K-t, a hatodikra 3000 K-t jegyzett.

A novemberi Egyetemes Közgyűlés határozati!ag kimon
dotta, hogy intézetünk tanulói ezentúl részesülhetnek a gróf 
Róth-Teleki Johanna-féle ösztöndíjban.

A királyok királyának úgy tetszett, hogy földi királyunkat
I. Ferencz Józsefet, a béke rajongóját trónja elé szólítsa a 
harcok harcának közepén. Igaz kegyelettel áldoztunk emléké
nek, mert az uralkodásának utolsó alkotmányos ötven éve alatt 
nemzeti kultúránk soha sem sejtett erővel emelkedett diadal
mas magaslatra. A november 30-án megtartott ifjúsági gyász
ünnepélyen az intézet igazgatója emlékezett meg erről, más
részt mint a kötelességtudás és teljesítés példaadó alakját álli 
tóttá a fiatalság szeme elé elhunyt, sokat szenvedett, volt 
királyunkat.

Harci tiizből trónra szólított ifjú királyunk megkoronázá- 
nak emlékezetére kigyuló békeremények és jobb idők sejtése 
között hasonlókép tartottunk iskolai ünnepélyt, melyen hivő 
lélekkel hallgattuk meg a népek millióihoz szóló királyi szózat 
felolvasását, majd az igazgató fejtegette a koronázás alkot
mányjogi jelentőségét.

E világégés rémes tüze sem tüntette el ama kis vesztalán- 
got, melyét a 48-as idők emlékezetére fel szoktunk gyújtani 
március idusán. Ez alkalommal Meisel József VII. o. t. szavalta 
el Petőfi „Nemzeti daP-át, Lukács Jenő VII. o. t. a magyar 
lelket szólaltatta meg a hegedűn, inig ez Értesítő szerkesztője a 
szabadságharc költészetét méltatta műfajonként az ifjúság előtt,
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A tanuló ifjúság előmenetelét és általános magaviseletét 
ellenőrzendő két Ízben tartottunk e célra külön értekezletet. A 
magas kormány részéről a legfőbb állami ellenőrzés gyakorlá
sával ez évben is nagyságos Jurkouich Emil beszterczebányai 
tankerületi kir. főigazgató urat bizták meg A főigazgató úr feb
ruár 5., 6. és 7. napján látogatta meg az intézetet, minden osztály
ban, minden tanárnak volt az óráján. Gondosan megvizsgálta az 
egyes szertárak és könyvtárak gyarapodását, megtekintette a 
tanulók rajzait és dolgozatait, megvizsgálta az igazgatói irodát 
s a tanárok vezette naplókat. Február 7-én értekezletet tartott 
a kar tagjaival, melyen elmondta tapasztalatait, felvilágosításo
kat adott az ez évben tartandó első érettségi vizsgálatra nézve, 
közölte tanácsait s végül a kar munkásságával szemben elis
merését fejezte ki. Évről-évre van szerencsénk okulhatni taná
csaiból, mi természetes is a pedagógia jelleménél fogva, mely 
nem ismerhet megállást, hanem csak haladást a nemzeti kul
túra örök eszménye felé.

Október 15-én egy VI. o. tanuló vonult be katonának, 
mig az 1898-asok újabb sorozása folytán január 25-én egy VIII.
o. és két VII. o. tanuló.

Tekintettel az 1899-es évfolyam sorozására s közelgő be
hívásukra magasabb rendelet folytán gyorsabb meneteléssel a 
VII. és VIII. osztályban a tananyagot február végére befejeztük. 
Erre három VIII. o. tanuló osztályvizsgát állva, sikeresen tett 
utána érettségi vizsgálatot is. A besorozott VII. o. tanulók ré
szére április 14-ig tartottunk egy VIII. osztályt pótló tanfolya
mot a 8689 sz. VKM. rendelet értelmében. Ezen részt vett a 
hat VII. o-t február végén végzett, a két január 25-én VH-ről 
osztálybizonyitványt nyert tanuló s egy magántanuló a VIII. 
o-ból, ki az olasz fronton való 9 hónapnyi szolgálat után nem 
pihenni, de tanulni jött haza, noha idegzete erősen meg volt 
támadva. E kilenc tanuló sikeres osztályvizsga után, csak szó
beli érettségit téve április 16-án szerencsésen elnyerte az érett
ségi bizonyítványt. Március 10-én a VI. o-ból egy, az V. o-ból 
egy tanulónk vonult be szinte mint népfelkelő.

így a 226 rendes és 45 magántanulónkból év közben kilé



pett 7, magántanuló lett 2, vizsga előtt beteg lett 1, mint ka
tona nyert bizonyítványt 15.

A katonai bevonulásra való tekintetből dr. Kollár Kamill 
városi főorvos úr egy 6 órás kurzusban ismertette meg a három 
felső osztály tanulóival az első segélynyújtás eszközeit és a 
mentő tilalmakat.

Intézetünknek majdnem egész ifjúsága november 16-án 
tanulsággal nézte végig a helybeli színházban Szigeti Józsefnél: 
egykor oly népszerű „Rang és mód" c. darabját.

Február hóban Kovács Laura szavalómővésznő tartott»
oktató előadást az intézetben, mig március 28-án a helybeli 
katonai tüdőbeteg-telepen Marberger Sándor dr. tartott oktató és 
útmutató előadást a tuberkulózisról. Fogadja ez úton is az in
tézet hálás köszönetét.

Ifjúságunk más nemű köztevékenységét a következő ada
tok igazolják. Szeptember hóban részt vettek tizen a menekülő 
erdélyiek részére való lakások összeírásában, majd a város 
polgármesterének felkérésére ugyancsak tiz tanuló a József- 
szanatórium javára 296 K 80 f-t gyűjtött a városban. Az anya- 
és csecsemő védelmet elősegítő akció javára eladtak 262 leve
lezőlapot 49 K 60 f értékben. Mig szükséges volt a Katona 
Otthon céljaira naponta 12 napi lapot adtak Buzgón támogat
ták a Vasárnapi Könyv vállalatát is, melynek iskolánkban 
112 előfizetője volt.

De kivettük részünket a mezei munkából is. Mint a múlt 
évben, úgy e tavaszon is a helybeli állami kertészeti telep 
érdemes vezetőségével megállapodva hetente két délután segí
tettünk munkájukban. Ez évben különösen nagy hagymaültetést 
végeztünk. Ezért a földművelési munkára felhívó miniszteri 
rendelet már e vállalkozásunk közepette talált minket A szük
séghez képest a helybeli tanulókkal a nyári szünidőben is 
folytatjuk e munkát tanári felügyelet mellett.

Intézetünk énekkara közreműködött az Evang. Egyesület 
reformációi emlékünnepén, a november 5-én és pünkösd első 
napján tartott istentiszteleten.

Tartottunk év közben az intézeti felszerelés javára egy
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házi-hangversenyt március 17-én, melynek műsora a következő 
vo lt:

1. Horváth ; Rákóczi temetése, előadja : a zenekar,
2. A hajótörés, drámai jelenet Coppée-től, előadja : Meisel 

.József VII. o. t.
3. Emőd-Hetényi : Ha majd egyszer , . . előadja: az ének

kar, zongorán kiséri Gonibossy Klára V. o m. t
4. Felolvasás, tartja : Rosenauer Miklós VIII. o. t.
5. Magyar népdalok, előadja : az énekkar.
6. Kozma-Ivánka : A cart hágói harangok, melodráma, elő

adja: Paulingi Oszkár VIII. o. t., zongorán kiséri Csesznék 
Lajos Vili. o. t.

7. Egg kis vihar, párjelenet, előadják : Buhescu Róna V. 
,o. m. t. és Fliitner Károly VII. o. t.

8. Leitner: Estére indul az ezred, előadja : az ének- és
zenekar. K

9. Hood : Bendöfi úr szerelme, szavalja : fíogsch László 
I. o. t.

10. Népfelkelő induló, előadja : a zenekar.
Úgy a főpróbát, mind az előadást szép közönség nézte 

végig s az erkölcsi sikert csak jellemzi az a tény, hogy a 
tiszta jövedelem iskolánk felszerelésre 904 K volt A Katona- 
Otthon vezetőségének felkérésére e hangversenyt — természete
sen díjmentesen — bemutattuk a Katona-Otthonnak is, mely al
kalommal hallgatóink legnagyobb részt menetszázadokba be
osztott népfelkelők voltak, kik igaz szeretettel köszönték meg 
az élvezetes búcsúestélyt.

Arany János születésének százados emlékezetére május 
20-án d. e. 10 órakor tartottunk a nagy közönség meghívása 
mellett nyilvános ünnepélyt. Ez alkalomra kitett perselyünk 
szegény tanulók tankönyveinek vásárlásra 87 K-t hozott. Fo
gadják úgy a hangverseny, mint az Aranv-ünnep áldozói hálás 
köszönetünket. Az Arany-ünnep műsorát ad memoriam ide
iktatjuk :

1. Hymnus : közének.
2, Emlékezés, ta rtja : Rosenauer Miklós VIII. o. t.
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3. Arany; A honvéd özvegye, szavalja: Flittner Károly 
VII. o. t.

4. Mihály J . : Cserebogár . . . Ábránd, zongorán előadja: 
Csesznék Lajos, VIII. o. t.

5. Felolvasás Aranyról, tartja: Paulinyi Oszkár, Vili. o, t.
6. Petőfi: A faluban delet harangoznak . . . Amadé : To- 

borzó, dallamukat ir ta : Arany János, előadja : az énekkar egy 
része, kiket zongorán Slávik Ilona VII. o. magántanuló kisér.

7. Arany: A hegedű, szavalja: Wiczián Dezső, VI. o t.
8. Szózat: közének
Noha, mint említettük is, uj tanerőkkel bővült karunk, 

mégis a teljes tanítást ellátni magunk nem tudtuk. így óra- 
csökkentés volt, mert az I. és II. o-ban a számtan csak heti 3 
órában volt tanítható. Kartársaink közül a háború kitörésétől 
kezdve mint katona szolgálja hazáját Lenk Sándor, ki nehéz 
harcok után most békésebb beosztáshoz jutva a nagykanizsai 
katonai iskolában tanít, míg Kuszy Emil kartársunk 1915. 
október 15-től mint tábori lelkész a belgrádi „Brcko“ cs. és 
kir. tartalékkórházban működik, Lenk Sándor óráit magunk közt 
osztottuk fel, de ebben kisegített Bröder Gyula felső keresk. 
isk. tanár űr, ki szives volt újra elvállalni a VI o-ban a ter
mészetrajz tanítását. Miután a mennyiségtan-természettan szak
csoportra nem akadt az állást elfogadó pályázó, — újra Rosenauer 
Lajos, kamarai elnök, keresk tanácsos úrnak, iskolai tanácsunk 
buzgó tagjának vettük igénybe áldozó szívességét, ki ez évben 
is mint a háború első évében a II. és III. osztályban elvállalta 
díjmentesen a mennyiségtan tanítását. Kuszy Emil vallási óráit 
az I—IV. osztályban Hajdú Lajos lelkész úr, az V—VIII. o-ban 
Hildák János egyházi vallástanár úr vették át.

De a személyi nehézségeken kivid, tárgyi akadályok is 
bukkantak fel. így meg kellett oldani azt a nehéz kérdést, 
hogy mikép helyezzünk el egy teljes főgimnáziumot az egykor 
négy osztály részére tervezett épületben, hol még a bejáró leány 
magántanulók részére is külön szobát kell fenntartanunk. Ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy a Nagyméltóságu Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter úr engedélyével a fizikai szertárunkat
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a szemben lévő áll. polg. fiúiskola egyik termében helyeztük 
el, ahol azután ott tartattak a természettani órák is.

Tornacsarnok hiányában e tanévben is csak a tornajáték 
volt tanítható, melyen két csoportra osztva vett részt ifjúsá
gunk. A csoportokat dr. Röder Ede és dr. Jánossij István kar
társak vezették.

A tanévet május 26-án fejeztük be, miután az utolsó 
héten minden tárgyból összefoglaló ismétlést tartottunk, melye
ken az intézet igazgatója lehetőleg részt vett.

Első rendes érettségi vizsgálatunk méltóságos eperjesi 
Scholtz Gusztáv bányakerületi ev. püspök úr elnöklete alatt 
május 29. és 30. napján folyt le, melyről az érettségiket tár
gyaló fejezete az Értesítőnek szól bővebben. Majd junius 10 ig 
a magántanulók vizsgálatait tartottuk meg, szem előtt tartva 
ezeknek teljes szigorúságára nézve a nagyméltóságu VKM. 
172.867 1916. sz. rendeletét.

Végezetül emlékezzünk meg kegyeletes lélekkel és hálás 
szívvel a halottakról, kik intézetünkkel jót cselekedtek vagy 
annak javán munkálkodtak. A nyári szünidő végén augusztus 
27-én hunyt el Nagytiszteletii Svehla Gusztáv volt zólyomi 
ev. egyházmegyei főesperes úr, a breznóbányai ev. egyháznak 
félszázados buzgó munka után nyugalomba vonult lelkésze, 
ki főgimnáziumunknak mindenkor jóakaró támogatója volt.

Egy nappal később költözött el hőn szeretett fiához 
özv. Soltész Györgyné szül. Hanzlik Zsuzsanna úrnő, ki a 
harctéren szerzett betegségben elhunyt fiának dr. Soltész Vilmos
nak, intézetünk egykori jeles tanítványának emlékezetére 
1200 K-ás ösztöndíj alapítványt tett iskolánk részére.

Március 15-én az iskolai ünnepély után egy rövid óra múlva 
élte virágnak induló korában hirtelen elhunyt Reinhardt Zsófia 
V. o. bejáró magántanulónk szüleinek karja közt. Példás viseletű, 
szorgalmas és szép tehetségű tanuló volt.

Április 14-én hosszú szenvedés után örök nyugalomra 
tért élte 70-ik évében Adámy Rezső, régi énektanárunk, kinek 
művészi vezetése mellett régi kis intézetünk is annyi fényes 
nyilvános sikert aratott. Sokat küzdött jó kartársunk ravata-
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Iára ifjúságunk koszorút helyezett, karunk a családot kereste fel 
részvétével. Az elköltözöttek emléke legyen áldott, síri nyu
galmuk legyen békés!

Emlékezzünk meg hálával a kegyes adakozókról is, igy 
első sorban a zólyommegyei ág. hitv. ev. esperességről, mely 
nemes testület általa atyai gondossággal támogatott intézetünk 
felszerelésére 2000 K értékű állampapírt adományozott; báró 
Radvánszky Antal orszgyül. képviselő úr, iskolánk kifejleszté
sének egyik legbuzgóbb építő harcosa pedig 100 K-ás adomá
nyával egy később meghatározandó és megalakítandó ösztön
díjnak vetette meg alapját. Nincs módunkban, hogy minden 
egyes szives adakozónak itt mondjunk újra köszönetét, fogadják 
csak általánosságban hálánkat s végezetül még csak azt jegyezzük 
fel, hogy a Korcsolyázó Egylet ez évben is tiz szegény tanuló
nak adott pályájára ingyen jegyet. A lefolyt tanév külső törté
netének ez a vázlatos képe.

** *
Az év történetén bár kivül esik, de ide kell jegyeznünk, 

hogy az iskolánkat fenntartó ev. egyház a junius 17-én tartott köz
gyűlésén Röder Ede dr.-t rendes tanárrá választotta s ugyan
csak e közgyűlés mondta ki, hogy pályázatot hirdet egy mennyi
ségtan-természettan szakcsoportú helyettes tanári állásra.



II. A tanulók erkölcsi nevelése, magaviseleté, 
előmenetele és egészségügyi állapota.

intézetünknek minden felekezetű növendéke felett szigo
rúan őrködtünk, hogy vallása és egyháza szerinti kötelességé
nek eleget teg'en. Állandó figyelemmel kisértük, hogy a nem 
evang. tanulóink rendesen járnak-e a hittani órákra. Ez évben 
sikerült megvalósítani azt, hogy bármely felekezethez tartozott 
legyen az illető tanuló, intézetünk falai között részesült vallási 
oktatásban. Az evang. ifjúság minden vasárnap ősszel és tavasz- 
szal tanáraik vezetése mellett vett részt az istentiszteleten. 
Téli időben az egyházi tanácstermében volt két hetente ifjúsági 
istentisztelet, melyet az egyházi vallástanár tartott. A már 
konfirmált ifjúság a tanári karral kétszer járult az Ur asztalá
hoz : október'31-én és május 9-én. A nyolcadik osztály vallás
vizsgáján mind a három Ízben részt vett Hajdú Lajos ev. lel
kész úr, ez évi egyházi elnök. .

A róm. kath. tanulók vallastani óráin többször megjelent 
Richter Antal kanonok úr, mint püspöki biztos. A református 
tanulóknak május 21-én tartott záróvizsgáján pedig Patai] Karolt] 
főesperes úr elnökölt.

A tanulók magaviseleté a háború következtében tagad- 
hatlanúl több fékezést, több erélyt kívánt meg a tanároktól. 
De nyugodt lélekkel Írhatjuk, hogy nem is történt semmi-féle 
nagyobb botlás. Néhány szigorúbb dorgálásnál súlyosabb eset 
nem fordult elő. Igyekeztünk inkább megközelíteni a tanulók 
lelkületét. Különös figyelmet fordítottunk a hadba vonultak 
gyermekeire. A városunkban lakó idegenből való tanulókat
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lakásukon többször meglátogatva ellenőriztük. A mulasztási 
esetek jó részét képezték a frontra menő vagy onnan jövő 
testvér, apa, rokon látogatásai, búcsúja ; vagy néha a bevonult 
szülő üzleti helyettesítése.

A tanulók tanulmányi előmeneteléről csak annyit jegye
zünk meg e helyen, hogy a rendes osztályvizsgázottak közül 
jeles 7°/„ ; jó 20% ; elégséges 55%; egy elégtelent kapott 9°/„; 
kettőt 4°/0; ismétlésre utasittatott 5%. A magántanulók közül 
bukott 15 n/,r

A tanulók egészségügyi állapota kielégítő volt. Az inté
zet fűtésére gondot fordítottunk, csak a két téli hosszabb szü
net után merült fel egy kis nehézség A beteg tanulók ingyen 
kapták a gyógyszert az iskola gyógyszeralapjának számlájára. 
Szegény tanulóinkat dr. Kollár Kamii városi főorvos úr, iuté- 
tünk orvosa látta el tanáccsal és segítséggel. Az egy hétnél 
huzamosabb betegségi esetek közt sem volt ragályos természetű.

Hatósági szemvizsgálatot tartott dr. Kollár főorvos úr decem
ber 15-én és május 18-án; mig 41 újra oltásra kötelezett tanulót 
dr. Schick József úr városi réndőrorvos május 10-én oltott be. 
Figyelmeztetjük e helyen is a szülőket, kogy 12 évesnél idő- 

• sebb gyermeküket csak úgy vesszük fel, ha ujraoltásukat iga
zolni tudják.

*



II!. Az intézet kormányzása.

A főgimnázium a fenntartó beszterczebányai ág. hitv. ev. 
egyházközség kebeléből választott iskolai tanács vezetése alatt 
áll. Az iskolai tanács hatásköre az 1907. évi Egyetemes Köz
gyűlés 112. sz. pontjában határoztatok meg. Az iskolai tanács 
kebeléből választatik az iskola fegyelmi széke is, amint ezt a 
bányai ev. egyházkerület 1910. évi közgyűlésének 53. pontja 
megállapítja. Az iskolai tanács határoz véglegesen a tandíj és 
a tápintézeti dijak elengedésére nézve.

Elnöke : Jeszenszky Sándor, iskolai felügyelő.

T a g ja i:
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IV. A tan ári testü let.

N
*o
ou_

A tan ár neve Tantárgy és osztály
ós

® s
-cá

E "
Jegyzet

1
Di. Oravecz Ödön 

r. tanár 
í niagy. —lat.)

Latin nyelv VI. 
Magyar nyelv VI. Vili. 

Bölcsészet Vili.
14

Igazgató.
Az V—Vili. osztály ifj 
könyvtárvezetője. Az 
önképzőkör elnöke.

0
Bröder Gijula 

felső keresk iskolai 
r. tanár

Természetrajz VI 3

3
J. Gödri Ferencz 

r. tanár 
(rajz)

Mennyiségtan 1 
Rajz. geoin 1 — IV. 

Qörögpót. rajz V—Vili. 
Szépírás I., II

23
A rajzszertár őre. 

Tanította a szabad
kézi rajzot

4 Hajdú Lajos 
ev lelkész

Vallástan I—IV 8

•

5 Hildák Janos'
egyházi vallástanár

:

Vallástan V—Vili. 8 Az ifj. istentiszteletek 
vezetője.

6

7

Jaim  ich Béla 
r. tanár 

(lat—tört.)

Latin nyelv 11., V 
Magyar nyelv II. 

Történelem V., VI.
23

22

i21

Az V. osztály főnöke. 
A tanári könyvtár és 
a pénzgyüjtemény őre.

Dr. Jánosai/  István 
r. tanár 

(lat.—tört.)

Latin nyelv 111., VII. 
Történelem VII, Vili. 

Görög nyelv V.

A III. osztály főnöke. 
A tört — phil. szertár 
őre Jatékdélutáni 

csoportvezető.

8
Kit S te u e r  Káról i/ 

r. tanár 
(magy.—néni.)

Magyar nyelv V , VII. 
Német nyelv V—Vili. 
Görög pót. iroct. VI.

A VII. osztályfőnöke 
A tanári értekezletek

jegyzője.

*
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Fo
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A tan ár neve Tantárgy és osztály s
-ej 

4) N
r »

Jegyzet

9
Kiszely Károly 

h. tanár 
(tört.—földr.)

Földrajz 1—111. 
Történelem 111. 

Természetrajz 11., IV., V.
19

A 11. osztály főnöke. 
A természetrajzi szer

tár őre.

10
Kuszy Emil 

r. tanár 
(vallástan,)

1915 október 15. óta 
katonai lelkészi szol

gálatot teljesít.

11
Lenk Sándor 

r tanár
(termr.—földr.—vegyt,)

A háború kitörésétől 
hadi szolgálatban

12 ifj. Rosenaner Lajos 
oki. mérnök.

Mennyiségtan Ii. III. 6

13
Dr. Rőder Ede 

h. tanár, 
(magy.—latin)

Magyar 1. IV. 
Latin 1. IV. 

Természetrajz 1.
23

Az 1. osztály főnöke. 
A dal- és énekkar 

vezetője. Játékdélutáni 
csoportvezető.

14
Schmidt Frigyes 

r. tanár 
(lat.—görj

Latin nyelv Vili. 
Görög nyelv VI—Vili. 18 A Vili. oszt. főnöke.

15
Stibrányi Gyula 

h. tanár
(magyar—német)

Magyar nyelv 111. 
Német nyelv 111. IV. 

Görögpót. irod 
V. Vll. Vili. 

Történelem IV.

22
A IV. osztály főnöke. 
Tanította a gyorsírást. 
Az 1—IV. osztály ifj. 

könyvtárának vezetője.

16
Szenes Sámuel 

r tanar
(termt.—számi.)

Mennyiségtan IV.—Vili 
Természettan Vll. Vili. 23

A VI. oszt. főnöke. A 
tápintézet ephorusa. A 
termt. szertár őre. A 
segélyegylet vezetője.

A református vallásu tanulókat Tóth Lajos zólyomi lel
kész ; a róm. katholikusokat Stiffel László kir. kath. főgimn 
vallástanár; az izraelitákat dr. Schönfeld Áron rabbi oktatta.

2

-» '« Jő  /> ;
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Bányai Egyházkerületünk 1907. évi közgyűlésének 105. sz. 
határozatához képest a tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi 
tevékenységéről a következőkben számolunk be.

Kiszely Károly Beszterczebánya sz. kir. város múzeumá
nak őre.

Kuszy Emil 1917. január 27-én a belgrádi helyőrségi 
templomban német ünnepi beszédet mondott Vilmos császár 
születésnapjára, melyet magyar szövegben a Belgrádi Hírek 
II. évfolyamának 28. száma leközölt. Választmányi tagja az 
Ev. Egyletnek, az egyház jegyzője.

Kirsteuer Károly az iskolai tanács tagja.
Jamrich Béla a zólyomi ág. hitv. ev. esperesség isk. 

bizottságának tagja.
Dr. Oravecz Ödön az iskolai tanács jegyzője, az Evang. 

Egylet titkára. Szerkesztette az intézet múlt évi és ez évi Érte
sítőjét ; jelenleg az Evang. Egyesület 25 éves történetének 
megírásával van megbízva.

Szenes Samu az egyházi és iskolai tanács tagja, az Ev. 
Egylet vál. tagja.



V. A végzett tananyag

A báuyakerületi ág. hitv. ev. püspök úrnak f. évi 684. sz. 
rendelete, mely a VKM. úr 33076. sz. leirata alapján adatott 
ki, az ez évi értesítők szerkesztéséről többek közt ezeket 
mondja: „Elhagyandó a tanítási anyag részletes felsorolása, 
csakis az attól való eltérést, a végzett olvasmányokat s a fel
sőbb osztályok Írásbeli dolgozatainak címét kell közölni.“ Kü- 
lömben is mint államsegélyes főgimn. az állami tanterv szerint 
tanítunk, múlt évi tankönyveink nem változtak, igy a részle
tek után érdeklődő a múlt évi Értesítőben teljes felvilágosítást 
találhat. így csupán az V—VIII. osztályok magyar nyelvi és 
görögöt pótló irodalmi dolgozatainak tételeit, valamint a latin 
és görög irodalomból olvasott szöveg megjelölését közöljük.

írá sb eli d o lgoza tok  té te le i a m a g y a r  nyelvből.

V. osztály.
1. Az utazás haszna. 2. Toldi utolsó viadala. 3. A Bach 

korszak képe. (Az uj földesúr alapján.) 4. Honnan meriti a 
történetiró anyagát ? 5. Beszéd a hazáért elesettek sírjánál. 
6. Levél a harctérre. 7. Historia est magistra vitae.

VI. osztály.
1. A magyar népdal sajátságai. 2. Az eszményítés a köl

tészetben. 3. Gyulai Pál „A népszerűség“ c. szatírájának gon
dolatmenete. 4. A keresztes háborúk kulturális hatása. 5. A

2*
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korfestés Vörösmarty „A két szomszédvár“ c. költői elbeszé
lésében. 6. Mi a magyar diák kötelessége a mai háborúban ?

VII. osztály.
1. A kereszténység felvételének hatása nemzeti életünkre. 

2. Mit kölcsönzött Arany Ilosvaitól ? 3. A kurucköltészet mo
tívumai. 4. Györígyösi népszerűségének okai. 5. Mi tűnt fel 
nekem a világháborúban? 6. A nemzeti irodalom tanulmá
nyozásának haszna és fontossága

Vili. osztály.
1. Irodalmunk állapota a múlt század 20 as éveiben. 2. 

A trónöröklés kérdése az Árpádok alatt. 3. Az Alföld Petőfi 
költészetében. 4. Légy ura szenvedélyeidnek! 5. A magyarság 
szerepe nemzeti szempontból a most dúló világháborúban 
6. Tompa költészete.

írásb eli té te lek  a g ö rö g ö t pótló  irodalom ból.

V. osztály.
Az áldozat Homeros Iliasában.

VI. osztály.
A nemzeti érzés megnyilvánulása Virág B. költészetében.

VII. osztály.
Perikies szerepe a peloponnesosi háborúban.

Vili. osztály.
Sokrates nézete a lélek halhatatlanságáról. (Phaedon 

alapján.)

O lvasott részek  a la tin  nyelvből.
%
V. osztály.

Cicero : De imperio Gn. P. és Pro Archia poeta — egészen. 
Ovidius : Fasti-ból: Hercules legyőzi Cacnst. A Lupercalia ere-
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dete. Remus halála. A nőrablás. A Fabiusok hősi vállalata. Dol
gozatok száma: 12.

VI. osztály.
Livius XXI. könyve a tankönyv szerinti szemelvényekben. 

Vergilius Aeneisének I. énekéből 1—209, 494—630; II. éneké
ből 1-153, 195—241. sorig. Isk. dóig.: 12.

VII. osztály.
Szemelvények Vergilius Aeueiséből : VI. é. 98—155., 

264—330., 384—425., 450—475., 679—901. C. Sallusti Crispi 
Bellum Jugurthinum c. 1 — 12. M. Tullii Ciceronis In L. Sergium 
Catilinam or. I. c. 1—9. (1.—-24). — 12. dolgozat.

VIII. osztály.
Horatii carm. I. 1., 3., 4., 11., 14., 22., 34. II. 3., 7., 14., 

16., 17., 18. III. 1., 3 , 9., 23., 29., 30. IV. 7., 9. Satir. 1., 4. 
Epod. 2 Epist. I. 1.. 2., 20. Ars poetica. — Taciti: Annál. I. 1—10. 
— 13 írásbeli dolgozat.

O lvasott részek  a  görög  nyelvből.

• VI. osztály.
Szemelvények Xenophon Anabasisából és Memorabiliájá- 

ból, továbbá a görög elégia-, iambus- és melosköltészetből. 13 
Írásbeli dolgozat.

VII. osztály.
Odysseia I. é. 1 — 95 s. V. VI. és VII. ének Szemelvények 

Herodotosból. 8 Írásbeli dolgozat.

V ili. osztály.
Ilias I. és III. é., a VI. és XVI. énekből bő szemelvények, 

Platon Kritonja. 6 írásbeli dolgozat.



VI. Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz, h 2 órában A tanulók rajzbeli kész
ségüknek, tehetségüknek megfelelően dolgoztak kezdő és hala
dó fokozatban a szaktanár útmutatása mellett. A természet 
után rajzolás tökéletesítése volt a főcél E tanfolyamra 51 tanuló 
iratkozott be ; vezetőjük volt •/, Gödri Ferenc.

2. Gyorinás. Beiratkozott 55 tanuló, akik két csoportban 
tanulták a gyorirást. Az első csoportból kiváltak : Adámy Jó
zsef III. Lichner Vilmos, Szlávik Wladimir IV. Kubin András, 
Ponicsan János V. oszt. tan. A második csoportból a szegedi 
országos szabatos gyorsirási pályázaton Meisel József VII. oszt. 
tan. oklevelet, Bellus Emil, Slávik Iván VII. oszt. tan és Brecska 
Mária Vili. oszt. mt. dicséretet nyert. Kitüntetek még ebben a 
csoportban Krcsméry Miklós V., Adámy Rezső VI. oszt. tan. 
és Slávik Ilona VII. oszt. mt. Tanította: Stibráni/i Gyula. •

2. Ének és zene, heti 2 órában. Mint a gyorsirási tanfo
lyam, úgy az ének és zenekar is ez évben alakult meg. Meg
tanult és előadott darabok : Dicsérjük az Urat (zsoltár.) Tárd 
fel kapud (zsoltár.) Magyar népdalok. Estére indul az ezred, 
(zenekari kísérettel); Arany Petőfi: A faluban delet haran
goznak ; Arany-Amdé: Toborzó, Magyar népfelkelő induló; 
Rákóczi temetése, (a két utóbbi zenekari darab.) Az énekkarban 
25, a zenekarban 12 tanuló vett részt; vezető volt: dr. Röder Ede.

4. Francia nyelv, az oktató tanár hadi fogsága miatt ez 
évben sem volt tanítható.



VII. Jelentés a könyvtárak és szertárak 
gyarapodásáról.
I. H ta n á r i  k ö n y v t á r .

A tanári könyvtár rendezése állandóan munkában van. 
Állománya circa 6500 mű, 6700 Értesítő és 1800 kisebb nyom
tatvány. Az 1916—17. tanévben beszerzés volt 124 mű 1042 
K 58 f. értékben és 23 folyóirat 218 K 80 f. értékben. Keze
lője : Jamrich Béla.

II. H z  i f j ú s á g i  k ö n y v t á r .

Az ifjúsági könyvtár négy csoportja ez évben teljesen 
kialakult, amennyiben Stibrányi Gyula az alsó négy osztály 
könyvtárát két csoportra osztotta. Ezt megelőzőleg alaposan 
kiselejtezte, mikor is 265 könyvet vontunk ki a forgalomból. 
Ezek helyébe igyekeztünk kellő számú, jó irányú és tiszta 
könyveket behelyezni. így az I. és II. o. csoportjában volt az 
év végén 203 mű'216 kötetben, miknek értéke 412 K 20 f. 
Uj beeszerzés volt 58 mű 61 kötetben, miknek értéke 143 K 
70 fillér.

A III. és IV. o. csoportjában volt ez év végén 268 mű 
307 kötetben, miknek értéke 885 K 40 f. Uj beszerzés volt 39 
mű 41 kötetben, miknek értéke 137 K 40 f.

A III. és IV. o. kötelező olvasmányainak külön kezelt része 
60 kötetben 126 művet tartalmaz, miknek értéke 60 K 40 f.

Az V. és VI. o. csoportja 318 kötetben 476 műből áll, 
miknek értéke 719 K 80 f. Uj beszerzés vojt 3 mű 12 K 60 f, 
értékben.
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A VII. és VITT. osztály csoportjának a tervszerű növelése 
a VIII. osztály megnyitása folytán volt ez évben a fődolog. 
Ezt még tanév megkezdése előtt az igazgató hajtotta végre, 
ki a két felső csoportot szervezte. Beállitatott e csoportba a 
tanév elején 209 mű 145 kötetben 583 K 80 f értékben. így ez 
osztály áll most 568 műből 372 kötetben 923 K 70 f értékben. 
Az átlagos olvasást az osztályok száma mellé jegyzett követ
kező középszámok mutatják: I. o. 13 könyv, TI o. 12 k. III. o. 
14 k. IV. o. 14 k. V. o. 17 k. VI o. 17 k. VII. o. 13 k. VIII. 
o. 13 k. Az ifjúsági könyvtárt kezelték V-VIII. o. dr. Orovecz 
Ödön és I—IV. osztályét Stibrányi Gyula.

III. f i  fö ld r a jz i  s z e r t á r .

Gyarapodás volt ez évben : Dél-Ainerika, Észak-Ainerika, 
Magyarország hegy- és vízrajzi térképe, Magas Tátra képe, 
két füzet a Tátráról; összesen 70 K 50 f. értékben. Kezelője: 
Kiszely Károly.

IV. fi t ö r t é n e l m i  é s  p h i lo lo g ia i  g y ű j t e m é n y .

Mika : Tört. Olvasókönyv. VI. r. 10 példány, Márki: Tör
téneti szemléltető képek 2 kötet, Brandt : Sehen und Erkennen ; 
Luckenbach : Kunst und Geschichte I. r. 10 példány ; Czobor: 
Magyarosság tört. emlékei, 2 kötet ; Ujházy : Monumenta His
toriae Hungaricae Diplomatien. (50 műlap szöveggel.) A gyara
podás értéke 329 K 50 f. A gyűjtemény őre : dr. Jánossy István.

V. P é n z  é s  é r e m  g y ű j t e m é n y .

Múlt évi értesítőnk a részletes feldolgozást közölte. Ez 
évben gyarapodott Lauko Sándor úr adományából egy 1528-ból 
való magyar ezüst dénárral. Kezelője : Jamrich Béla.

VI. f i  t e r m é s z e t r a j z i  s z e r t á r .

Ez évben e szertárunk csak ajándékozás utján növekedett. 
Vitális Gyula alesperes úr 3 drb. kövült cápafogat, Paulinyi 
János IV o. t. egy a gombafajakat ismertető falitáblát adott;
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ezenkívül több tanuló kisebb értékű dologgal növelte. Kezelője : 
Kiszely Károly.

VII. A m é r t a n i  s z e r t á r .

Ez osztály a lefolyt tanévben nyert rendezést, van benne 
39 drb. eszköz és minta 130 K értékben. Gyarapodás: három 
táblakörző 25 K 30 f. értékben. Kezelője : J . Gödri Ferenc.

V il i .  A r a j z s z e r t á r .

Ez is a múlt évben rendezetetett át s elkészült a kata
lógusa. Van benne 401 minta 772 K 52 f értékben. Uj beszer
zés volt 25 drb. minta 237 K 50 f értékben, egy mintaszek
rény 200 K, egy táblatartó 240 K értékben. A szertár őre : 
J. Gödri Ferenc.

IJÍ. A t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r .

Beszereztett ez évben 32 műszer és kísérleti eszköz 
2019 K 90 f értékben. A szertár őre : Szenes Samu.

5Í. A z  é n e k  é s  z e n e k a r  s z e r t á r a .

Beszerzés volt 2 L drb. Magyar Árion és 1 drb. zenei esz
köz 40 K 20 f. értékben. Kezelője : dr. Röder Ede.



Vili. Ifjúsági egyesületek.

1. „B é l  JV lá tyás“ ö n k é p z ő k ö r .

A zaklatott év ellenére felsőbb osztályaink tanulói szen
teltek időt a művészi és irodalmi önművelésnek is. Negyedik 
évét élő önképzőkörünk bár szerény, de serény munkának 
volt ez évben is színhelye. Az év folyamán 16 ülést tartott a 
kör, melyeken 10 dolgozattal és 18 szavalattal vettek részt a 
tagok. Egy külön ülésen áldoztunk Arany János százados szü
letése emlékezetének. A febr. 11-én tartott ülésen megjelent 
Jurkovich Emil tankerületi kir. főigazgató úr is, ki végighall
gatva a napirendet végezetül elismerte az ifjúság szép mun
káját s nagy erővel és meggyőződéssel buzdította őket a jövő
beni kitartásra.

Szombat esténként olvasó ülésre gyűltek össze a kör 
tagjai, hol is a következő lapok állottak a tagok rendelkezésére : 
Érdekes Újság, Tolnai Világlapja, Vasárnapi Újság, Új Idők, 
Világháború Képes Krónikája.

A körnek 50 tagja volt. Évi bevétele 160 K 40 fillér, 
kiadása 100 K. 75 fillért tett ki s igy a készpénz maradvány 
59 K 65 fillér. Ezenkívül van a körnek egy 50 K ás hadiköl- 
csön kötvénye.

A kör tisztviselői a következők voltak: Titkár: Rosenauer 
Miklós VIII. o. t., főjegyző: Csesznák Lajos VIII. o. t., aljegyző., 
Lukács Jenő VII. o. t., főlaptáros: Sáfrán Géza VII. o. t., másod
laptáros: Reinchardt János VII. o. t., pénztáros: Hilmer Iván 
VIII. o. t., majd ennek katonai bevonulása után: Brecska István 
VIII. o. t. Választmányi tagok voltak a VIII. o.-ból: Bihari
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Sándor, Paulinyi Oszkár, Klitno Kálmán, Brecska István, VII. 
o.-ból: Flittner Károly, Busnyák Gyula, Slávik Iván., VI. o.-ból: 
Újhelyi Tibor és Adámy Rezső, V. o.-ból: Krcsméry Miklós.

Dicséretes munkáikkal kiváló vagy iskolai ünnepélyek 
rendezésében buzgó tagokat a tanári kar egy-egy Arany- 
koszorúval ajándékozta meg. Ily jutalmat nyertek: Rosenauer 
Miklós, Paulinyi Oszkár, Csesznék Lajos VIII. o., Flittner Károly 
és Meisel József VII. o. és Wiczián Dezső VI o. tanulók. Az 
V. és VI. osztály versenyszavalatán ezüst gyűrűt nyertek Wiczián 
Dezső és Klekner Mihály VI. oszt. tanulók. A kört a tanári 
kar részéről ez évben dr. Orovecz Ödön vezette.

2. A z  i f jú s á g i  g y á m i n t é z e t .

A gyámolitás nemes hivatását egyházi téren is teljesítette 
ifjúságunk. Evang. tanulóink a reformáció jubilaris alapjára 60 
K-t gyűjtöttek, mig tisztán gyámintézeti célra 67 K 28 f-t ada
koztak. Ez összegből a szabályzat szerint a Gyámintézetnek 
beküldetett 1/4 rész 16 K 51 f, a helybeli Ev. Egyletnek diako
nissza-alapra 20 K, a számpori ev. elemj iskolának 10 K 38 f; 
a rozsnyói árvaháznak 10 K ; az eperjesi Theol. Otthonnak 10 K. 
Az egyesületnek van egy kis tartalékvagyona is, amennyiben 
a saját reformációi alapjára az előző években gyűjtögettek. Ez 
alap áll egy 50 K-ás hadikölcsön kötvényből és 30 K készpénz
ből, melyet Kuszy Emil vallástanár kezel.

s.



IX. Az alumneum és a segélyegyletek.

1. JJIumneum. Az 1916—17-ik évben beiratkozott az aluirrne- 
uinba 72 tanuló. Évi 200 korona dij fejében kaptak a tanulók 
ebéd és vacsorát. Az élelmezés nehézségei, a hatósági intéz
kedések korlátozták az ellátást, különösen a kenyéradagokat 
kellett kisebbekre szabni, azonban a növendékek igy is ele
gendő és tápláló ellátásban részesültek. Hetenként négyszer 
hnst és főzeléket, háromszor tésztát, vacsorára pedig kenyeret 
és főzeléket kaptak mindig.

Az iskolafenntartó kamatjövedelmeiből s a jóakaraté 
pártfogók támogatásából nagy összeget fizet rá az alumenumra, 
mindazonáltal az ellátási dijat a jövő 1917—18. isk. évtől sem 
emeli, úgy hogy jövőben is vallás különbség nélkül vesz fel 
rendes tanulókat évi 200 korona ellátási és 2 kor. evőeszköz 
használati dij mellett.

Az 1916—17. évben az alumneumi dijakból elengedett 
összeg 700 koronát tett ki. Külün meg kell említenünk a gyu
fagyár r. t. 600 K-ás, a Takarékpénztár 100 K-ás, a Hitelbank 
50 K-ás nemes adományát.

Beneficiumot adott ez évben nagys. Jeszenszky Sándor 
iskolai felügyelő úr, gyümölcsöt kaptak a tanulók ismételten 
nagyt, Sztehlo Gerőné és nagyt. Hajdú Lajosné úrnőktől.

Mindezen jótéteményekért, valamint az 536 koronát ered
ményezett helyi gyűjtés igen tisztelt adakozóinak hálás köszö
netét fejezi ki az alumneumi gondnokság. A tápintézet gondno
ka : Szenes Samu.

2 Gyógyszeralap. Szegény beteg tanulóink gyógyítási 
költségeire az intézet évek óta gyűjt gyógyszeralapot, mely
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ma 2654 K 78 f Ez alapból az illető orvos receptjére az igaz
gató utalványoz.

3. Ifjúsági segélyalap. Ez intézmény célja, hogy a szegény 
tanulókat lehető nagy kedvezéssel iskolai könyvekhez juttassa 
A tankönyvek folytonos áremelkedése sok szülőnek okozhatna 
legyőzhetetlen gondat, ha gyermeke igy pár fillérért nem sze
rezhetné be a szükséges könyveket. Használati dijul 2 K-án 
aluli könyvért 10 f-t, 2 K-án felüliért 20 f-t, kell fizetni.

Ez évben a következő szives adományokat kaptuk jóté
konyegyénektől: Nádas Aladár 20 K, Kovács Lajos 2 K, Laukó 
Sándor 2 K, líolesch Hugó 2 K, Engel József 20 K, Szenes 
Pali és társai 6 K 60 f, Gombossy József 10 K, Paulinyi János 
60 K, Nagy Antal 10 K, az Arany ünnepély jövedelme: 87 K 
volt. Fogadják a szives adakozók a szegény tanulók nevében 
kifejezett hálás köszönetünket. Az alap vagyona múlt év végén 
volt 128 K 21 f; ez év végén 187 K 09 f ; a növekedés tehát 
58 K 88 f. Ez évben 683 tankönyv adatott ki mintegy 2000 K 
értékben használatra. Az intézmény vezetője: Szenes Samu.

4. JOrándulási alapja is van intézetünknek, melnek alapja 
jelenleg 150 K 29 f.



X. Ösztöndíjak és jutalmak.

a) A Teleki-Roth Johanna grófnő alapítványából Egye
temes Egyházunk Paulinyi Oszkár VIII. o. és Lukács Jenő VII. 
o. tanulókat 70—70 koronával jutalmazta meg.

b) A nagyméltóságú VKM. úr az Ottilinger-Bedekovich 
alapból Adámy József III. o. tanuló részére 120 K tanulmányi 
segélyt engedélyezett.

c) A mélt. és főtiszt, bányai ev. kerületi gyűléstől
ösztöndíjra intézetünknek ez évben kegyesen megszavazott 4 .0 
K-ból mélt. és főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök úrtól a tanári 
kar ajánlatára az egyes tanulók a következő összegeket nyer
ték : Feriencsik Illés I. o. t. 20 K ; Adámy János I. o. t. 30 K ;
Vissnyi István II. o. t. 25 K ; Síkúra János III, o. t. 25 K ;
Hrúz Dusán III. o. t. 25 K ; Mayer József IV. o. t. 25 K ;
Slávik Wladimir IV. o. t. 30 K ; Wiczián Dezső VI. o. t. 100
K ; Oravszky János VII. o. t. 40 K ; Nemann Béla VII. o. t. 
60 K ; Lukács Jenő VII. o. t. 20 K.

d) A Deák Ferenc-féle alapból Terem Pál II. o. t. 25 K-t, 
Adámy József JII. o. t. 25 K-t, Jerem Aurél VI. o. t. 40 K-t 
kapott.

e) Az 1400 K-as alapítvány kamatjával 56 K összegben 
Slávik Iván VII. o. t. jutalmaztatott.

f) A dr. Soltész Vilmos-féle alapítványból Adámy Rezső 
VI. o. t. 67 K 68 f jutalmat nyert.

g) A nemes Hainrich Jakab alapítványából Ponicsan János 
V. o t., Blatniczky Aladár V. o. t., Chorváth Cyrill V. o. t.,
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Kubin András V. o. t., Reinhardt János VII. o, t., Klimo Kál
mán VIII. o. t.. 50,—50 K ösztöndíjban részesültek.

h) A helybeli Evang. Egyesület adományából Figuss 
Vilmos II. o. t. 25 K-t, Dávid Béla III. o. t. 25 K-t, Sznopko 
János IV. o. t. 30 K-t kapott.

i) A helybeli Takarékpénztár 50 K-ás jutalmát Meisel 
József VII. o. t. tanuló nyerte el.

j) A helybeli Hitelbank 30 K-ás jutalma Derék Kálmán 
II. o. t. tanulónak adományoztatott.

k) A beszterczebányai ev. egyház 50 K-ás ösztöndíjában 
Pauliny Oszkár VIII. o. t. részesült.

l) A Felvidék páholy 30 K-ás jutalmát a kar Wiczián 
Jenő III. o. tanulónak adta.

m) A Prokopy Jánosné szül. Czimmer Emilia-féle ösztön
díjat a tanári testület 19 K összegben Lichner Oszkár II. o. 
tanulónak szavazta meg.

n) A zólyommegyei ev. tanitóegylet 27 K-ás évi jutalmát 
az egyesület választmánya Nemann Géza IV. o tanulónak adta.

o) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olvasó és társalgó 
egylet“ vagyonából oly nem magyar anyanyelvű tanuló számára 
alapított ösztöndijat, ki a tanév folyamán a magyar nyelvben 
kiváló előmenetelt tett, Beszterczébánya sz. kir. város tek. ta
nácsa a tanári kar jelölésére Strelecz György I. o. tanulónak 
adományozta 16 K 15 f összegben.

p) A természetrajz tanárának szives adományábót, mint e 
tárgyban kiválók: Kubin András V. o, t. 20 K jutalmat, 
Krcsméry Miklós V. o. t. pedig emlékkönyvet kapott

r) A Dillnberger Károly és Zsuzsanna-féle alapítványból 
jutalomkönyvet nyertek: Bogsch László I. o. P, Hugyecz Géza 
I. o. t., Hajdú Dezső III o. t , Kiss István III. o. t , Krcsméry 
Miklós V. o. t., Sáfrán Géza VII. o. t. és Rosenauer Miklós 
VIII. o. tanulók.

s) A rajzolásban tett sikeres előmenetelerét jutalomköny
vet kapott Bellus Emil VII. o. t.

t) A Bodorovszky alapból a tanári kar kiegészitésével ru
hát kapott Derék Kálmán II. o. t.
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Az önképzó'köri jutalmazások az egyesületről szóló rész
ben olvashatók. Az ösztöndijak, jutalmak és# segélyek összege 
1531 K 83 f.

** *
Tandijelengedésben részesült egészben 35 tanuló, fele

részben 21 tanuló; az elengedett összeg 1820 K. A tápintézeti 
elengedett dijak összege pedig 700 K-t tesz ki A Déchy 
Aladár-féle 2000 K-ás tápintézeti alapítvány kedvezményében 
Meisel József VM. o. tanuló részesült.



XI. A tanulók névsora.

I. o sz tá ly .

Adámy János 
Berecz József 
Bogsch László 
Borszig Gyula 
Brvenik Pál 
Burger Tivadar 
Czaban Pál 
Czambel Gyula 
Chovan Kálmán 
Csajka György 
Csendes József 
Deckmann Béla 
Erdó's Ferencz 
Ferjencsik Illés 
Fuhrmann Konrád 
Gressó Géza 
Haász Jolán 
Hágen Edgár 
Havran István 
Hegyi Gyula 
Holéczy Dezső 
Hrivnyák Margit

Hugyecz Géza 
Jamriska Dusán 
Klimo Zoltán 
Kontur Pál 
Linhart Tibor 
Lupták Vilmos 
Marcsek Márton 
Markó János 
Matós Julianna 
Mátyássy Andor 
Medveczky Károly 
Plaszky Aladár 
Rosenauer Elza 
Sztrelecz György 
Szabadi Géza 
Szilágyi László 
Télessy Jenő 
Uhrin Zoltán 
Újhelyi György 
Veljacsik Sándor 
Zsolticzky János

Összesen : 43.
3



II. osztály.

Bartkó Erzsébet Kovácsik János
Bél Sándor Kovácsik Mihály
Derék Kálmán Krompecher László
Faykiss Nándor Kubis Tibor
Figuss Vilmos Kurjatko András
Filipko János Kurtha József
Fuhrmann Ottó Lacsni Jenő
Furgyik Gusztáv Lichner Oszkár
Gresso Lajos Lipcsei Géza
Gruszmann József Majerszky Pál
Hegyi László Markovits Lajos
Hrivnyák Ilona Matós János
Holesch Zoltán Pen kai a Károly
Hugyecz Ilona Káner László
Hiring Mihály Riecsanszky Dezső
Iván Gyula Szatmári László
Izák Vilmos Taubinger János
Jeszenszky Lajos Thulinszky Vladimír
Korónyi Gyula Terem Pál
Kovácsik János Vissnyí István

Összesen : 40

III. osztá ly .

Adámy József Herdina János
Andrasovan László Hilmer Dániel
Becska Sándor Hrúz Dusán
Buchsbaum Árpád Jurányi Kamii
Dávid Béla Kalina Adolf
Forsthoffer Gyula Kiss István
Hajdú Dezső Kmetónyi Miklós
Hanvai Andor Kolbenheyer Pál
Heinlein Zoltán Kovács József
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Kubis Miklós Székely László
Lantay József Szilágyi István
Ormisz János Sztanko Ferencz
Pákán József Sztanko Miklós
Petelen Dániel Thomka Lajos
Schmidt István Térén Sámuel
Síkúra János Wiczián Jenő
Sterba Géza Wiczián Lajos
Suhajik Lajos Zsolticzky Ede

Összesen : 36,

IV. o sz tá ly .

Balczo Miklós Petykovszky Mihály
Csák Gusztáv Plech József
Derék Béla Ráner Jenő
Drobka Gyula Reinhardt Sarolta
Dunajszky József Sávol András
Furgyik János Soltz Gábor
Haskó Gábor Sefranko Lajos
Izák János Seidner Jenő
Janisch Andor Slávik Vladimír
Keleti Béla Sputz Dezső
Keppich Lidia Stibrányi Pál
Klimo András Szabó Béla
Krieser Oszkár Szeibert Ferencz
Koritsánszky Oszkár Sznopko János
Lichner Vilmos Toperczer Béla
Lisony Emil Vesel Milán
Maszny Lajos Vesel Mirkó
Mayer Zoltán Vitális Tibor
Messa Elemér Weisz Jenő
Nemann Géza Wladár József
Papp Béla Wladár Zoltán
Paulinyi János Összesen : 43.
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V. osztály.

Adámy Sándor 
Blatniczky Aladár 
Brecska Etel 
Buhescu Hona 
Chrenóczy-Nagy Edith 
Chorváth Cyrill 
Cservény György 
Danszkay Péter 
Dluholuczky Anna 
Drakó Vilmos 
Droba János 
Dulla Máté 
Fuhrmann Pál 
Gasparik Antal 
Goldstein Lili 
Goinbossy Klára 
Horánszky Adolf 
Hrúz Vera

Adamcsik Emilia 
Adámy Rezső 
Andrejka József 
Fuigyik Sarolta 
Havrán Vilmos 
Jerem Aurél 
Keszler Eugenia 
Klekner Mihály 
Laczko László 
Majling Fide 
Messa Vilmos

Kiszely Zoltán 
Kovács Margit 
Krcsméry Miklós 
Kubin András 
IJpták Irma 
Pollák Ernő 
Ponicsan János 
Reinhardt Zsófia 
Rusznák József 
Singer Klára 
Stollmann László 
Stubna Imre 
Szabó Rózsi 
Telek Lea 
Turczer Béla 
Waloczky Vilmos 
Wott Lenke

Összesen: 35.

VI. osztá ly .

Perczián Aladár 
Rosenauer György 
Schlosser István 
Sikura János 
Soltz Sándor 
Svihra János 
Újhelyi Tibor 
Vesel Iván 
Wiczián Dezső 
Wladár Gyula. 

Összesen : 21.
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Vll. osztály.

Ambrósz Béla 
Bellus Emil 
Blasko János 
Blasko Károly 
Bucsan Lajos 
Burger Ernő 
Busnyák Gyula 
Flittner Károly 
Gödri Zoltán 
Holyák Gabriella 
Htigyecz Pál 
Jurányi Kálmán 
Kirsteuer Kristóf 
Klimo Gyula 
Klimo Jenő 
Kónya István 
Löffler Gyula 
Lukács Jenő

Meisel József 
Mlinárik Pál 
Nagy Izabella 
Nemann Béla 
Novák Sámuel 
Olerini Ottó 
Oravszky János 
Reinhardt János 
Risa Vilmos 
Sáfrán Géza 
Slávik Ilona 
Slávik Iván 
Schmidt László 
Szabadi Béla 
Szomora János 
Weszter László 
Wünsch Sándor

Összesen: 35.

Vili osztá ly .

Bihari Sándor 
Brecska István 
Brecska írma 
Czibula József 
Csesznák Lajos 
Furgyik Károly 
Hilmer Iván 
Holesch Árpád 
Horenitzky Sámuel

Klimo Kálmán 
Klimo Vilmos 
Paulinyi Oszkár 
Porubszky Oszkár 
Pribnow Auguszta 
Rosenauer Miklós 
Stollmann Mária 
Török Lajos 
Vida Mária

Összesen; 18,



XII. Érettségi vizsgálatok.
Népfelkelésre kötelezett tanulóink bevonulása miatt a le

folyt tanévben három ízben tartottunk rendkívüli érettségi 
vizsgálatot, illetve állítottunk ki érettségi bizonyítványt. A tanév 
végén pedig megtartotta intézetünk az első rendes érettségi 
vizsgálatát.

a) A népfelkelői szemlén alkalmasnak talált és 1917. január 
29-én katonai szolgálatra bevonuló Kliino Vilmos Vili. oszt. t. 
érettségi érdemjegyei az igazgató elnöklete alatt január 25-én 
tartott értekezleten állapíttattak meg a VKM űr 8689/1917. sz. 
rendelete alapján.

ö) A népfelkelői szemlén alkalmasnak talált és 1917. már- 
czius 10-én katonai szolgálatra bevonult 1899-es évfolyamú 
Hilmer Iván, Porubszky Oszkár és Török Lajos VIII. o, tanulók 
szóbeli érettségi vizsgálata a VKM 2257—1917. ein. sz. rend. 
alapján az igazgató elnöklete alatt március 3-án tartatott meg.

c) Ugyanazon rendelet alapján a VII. osztályból osztály
bizonyítványt nyert Bucsan Lajos, Burger Ernő, Busnyák Gyula, 
Klimo Jenő, Kónya István,. Szomora János, valamint a január 
25-én a VII. osztályból bizonyítványt nyert Novák Sámuel és 
Schmidt László már benonult önkéntesek és Czibula József 
VIII. o. magántanuló, ki 9 hó után tért vissza az olasz frontról, 
március 1-től április 14-ig részt vettek egy a VHI. osztályt 
pótló kurzuson, melynek sikeres elvégezte után április 16-án 
szóbeli érettségi vizsgálatot tettek, melyen ugyancsak az inté
zet igazgatója elnökölt.

d) A rendes évvégi első ilyen érettségi vizsgálatunkra 
12 tanuló jelentkezett: 8 fiú és 4 leány. A bányai ág. hitv,
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ev. egyházkerület érdemes püspöke méltóságos és főtisztelendő 
eperjesi Scholtz Gusztáv úr emelte ennek dátumszerű jelentő
ségét azzak hogy nem mást nevezett ki a vizsgálatok vezeté
sére, de maga jött körünkbe el. A püspök úrnak nagy érdemei 
vannak intézetünk kifejlesztése körül, mindenben atyai jóaka
rattal támogatta e munkánkat, s most e nehéz viszonyok kö
zötti szerény örömünket is eljött megosztani. Öméltóságát vá
rosunk hatósága, a zólyommegyei ev. esperesség ünnepélyesen 
fogadta, visszatértekor pedig hasonlóban volt része a zólyomi 
ev. egyház részéről.

A püspök úr ő méltósága az írásbeli vizsgálatok napjaiúl 
május 10.. 11. és 12. napját tűzte ki. Külön felügyelet alatt 
dolgoztak a fiú tanulók, külön a leányok. Az írásbeli vizsgálat 
tételei a következők voltak:

1. Magyar nyelvből: A magyar ballada és Arany János. 
Eredmény : jeles : 4 ; jó : 4 ; elégséges : 4

2. Latin nyelvből: Ovidius: Fasti: L. II. 83—90. 93—108. 
111 —116. sor. Eredmény: jeles: —, jó: 5, elégséges 7.

3. Mennyiségtanból: 1) 24.000 K kölcsönt 4 évig 1500 K 
évi utólagos részletekkel törlesztőnk. Az 5. évtől kezdve a 
megmaradt adósságot 7 év alatt akarjuk egyenlő évi utólagos 
részletekben kifizetni. Mennyi lesz az annuitás, ha a kamatláb 
i 1l<!0ln ? 2) Egy egyenes csonka kúp fedőlapjának sugarát 5 tagú 
számtani sor 3-ik tagja, az alsólap sugarát a 4-ik tag s az 
alkotóját az 5-ik tag szolgáltatja decziméterekben. Kiszámítandó 
a csonka kúp felszíne és köbtartalma, ha az 5 tagú számtani 
sor összege 10, a tagok szorzata pedig 320. Eredmény: jeles: 2, 
jó: 3, elégséges: 7.

A szóbeli érettségi vizsgálatokat május 29. és 30-án tar
tottuk meg, melyen jeles érettek lettek: Brecska Irma, Pribnow 
Auguszta, Stolhnann Mária. Paulinyi Oszkár; jó érettek: Csesz
nék Lajos, Klimo Kálmán és Rosenauer Miklós; érettek: Bihari 
Sándor, Brecska István, Horenyiczky Samu és Vida Mária. Egy 
tanuló a szept. hóban Szarvason tartandó javító vizsgálatra 
utasíttatott a latin nyelvből.
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Az 1916— 17. tanévben  ére ttség it  te tt  tanu lók  

k im u ta tá sa .

Fo
lyó

sz
ám N é v Eredmény Választott

pálya

1 Klimo Vilmos elégs. állatorvosi
2 Hilmer Iván íó orvosi
3 Porubszky Oszkár elégs. orvosi
4 Török Lajos elégs. technikai
5 Bucsan Lajos elégs. technikai
6 Burger Ernő elégs. építészeti
7 Busnyák Gyula elégs. technikai
8 Czibula József elégs katonai
9 Klimo Jenő elégs erdészeti

10 Kónya István elégs. katonai
11 Novák Sámuel elégs. technikai
12 Schmidt László elégs. vasúti
13 Szomora János elégs. erdészeti
14 Bihari Sándor elégs. kohászati
15 Brecska István elégs orvosi
16 Csesznák Lajos ,ió jógi
17 Horenyiczky Samu elégs. gazdasági
18 Klimo Kálmán jó tanári
19 Paulinyi Oszkár jeles tanári
2 0 Rosenauer Miklós jó jogi
21 Brecska Irma jeles orvosi
2 2 Pribnow Auguszta jeles tanári
23 Stollmann Mária jeles tanári
2 4 Vida Mária elégs gyógyszerészi



Xlll. Értesítés a jövő tanévre vonatko
zólag.

1. Az 1917—18-ik tanév szeptember í-én veszi kezdetét. 
Szept. 1., 3. és 4. napján történik, a tanulók beírása, 5-én meg
nyitjuk a tanévet s 6-án megkezdjük a rendes tanitást. A javitó és 
pótló vizsgálatokat auguszius 31-én tartjuk meg.

A későbben jelentkező tanulók csak azon esetben fognak 
fölvétetni, ha elkósésüket elfogadható okokkal indokolják.

2. Minden tanuló az első fölvétel alkalmával szülője, gyámja 
vagy ezek megbizottja kíséretében tartozik megjelenni s az előző 
osztály sikeres elvégzését igazoló bizonzitványt, továbbá kereszt- 
levelet, illetőleg születési bizonyítványt, himlőoltási és ha már 
12 éves — ujraoltási bizonyítványt fölmutatni köteles.

3. Az I. osztályba oly tanulók vétetnek föl, kik életük 9 ik 
évét már betöltötték s vagy hiteles bizonyítvánnyal, vagy fölvé
teli vizsgálattal igazolják, hogy az elemi iskola négy alsó osztályát 
jó sikerrel végezték.

4. Felsőbb osztályba csak az a tanuló léphet, aki az előző 
osztály rendes tárgyaiból legalább elégséges osztályzatot nyert, 
amit kivétel nélkül minden tanuló a beiratás alkalmával bizonyít
vánnyal igazolni tartozik.

5. A reáliskolából, felsőbb leányiskolából, vagy polgári isko
lából gimnáziumba átlépni szándékozó tanulók fölvételi vizsgálatot 
kötelesek tenni. E vizsgálat az elhagyott iskola és a gimnázium 
tanterve között mutatkozó lényeges külömbözetre terjed ki. Bejáró 
uj leánymagántanulót az I—III. osztályba nem vesszünk fel. 
Vasúton bejáró magántanuló az intézetet nem látogathatja. Felsőbb 
osztályba is csak annyi új bejáró leánytanuló vétetik fel a fiú
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tanulók beírása után szeptember 6-án, hogy a régieket beszámítva 
a létszám legfeljebb 30 lehet,

A bejáró leánymagántanulók fejenként 30 K dijat fizetnek 
a felügyeleti intézményre. A felvételnél, melynek vizsgáját a beírás
kor kell letenni, első sorban a helybeli és vidéki ev. leányok jönnek 
tekintetbe. A be nem járó leáuymagáutanulók száma nincs kor
látozva.

6. Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles 
kijelenteni, hogy fia vagy gyámoltja az 1899. évi XXX. t. e- ér
telmében a görög nyelvet, vagy az idézett t. c.-ben meghatározott 
görögpótló irodalmat és rajzot fogja-e tanulni

Az a tanuló, aki akár a tanév elején, akár a tanév folyamán 
a görög nyelv tanulásáról a görögpóltó tanfolyamra akar átlépni, 
vagy megfordítva, köteles az illető tárgy elvégzett anyagából föl
vételi vizsgálatot tenni.

7. Azon tanuló, ki a rendes tantárgyak egyikéből elégtelen 
osztályzatot kapott, a beálló tanév elején az e célra kitűzött időben 
javító vizsgálatot tehet. Ez iránt az igazgatónál jelentkezni kell.

Aki két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, csak feleke
zeti főhatóságunk engedélyével bocsátható javító vizsgálatra. 
Ezen engedély elnyerése végett a méltós. és főtiszt. Scholtz Gusztáv 
püspök úrhoz intézett folyamodványok f. évi julius hó 10-ig inté
zetünk igazgatóságánál benyújtandók.

A ki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatod 
az javitó vizsgálatra nem bocsátható, hanem osztályismétlésre 
utasittatík. Az osztály másodszori ismétlését országos törvény tiltja.

8. Tandíj fejében minden tanuló 60 K-át, tanári nyugdíj
alapra, fölvételi dij s egyéb illetékek címén 16 K 50 f-t fizet. A tandij 
félévi előleges részletekben, a többi — 16 K 50 f-t kitevő — 
járulók, mely senkinek sem engedhető el, a beiratáskor egyszerre 
kifizetendő. Mindezen illetékeket a magántanulók is kötelesek meg
fizetni.

A szabadkézi rajz tanítási dija egész évre 10 K, a gyors
írásé 6 K.

9. Az alumneumban az ebéd és vacsora dija 200 K, az. 
ebéd külön 120 K. Evőeszközökre minden .alumnista 2 K át fizet 
E dijak is félévi előleges részletekben ■ fizetendők,
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10. A szegény s a mellett szorgalmas és jó viseletű tanulók 
a helybeli ev. egyház iskolai tanácsához folyamodhatnak a tandíj, 
illetőleg az alumneumi dij elengedéséért. Az újonnan belépő tanulók 
kérvényei azonban csak a tanév második felében vétethetnek figye
lembe, miután a folyamodók szorgalmuknak és példás magaviseletök- 
nek tanúbizonyságát intézetükben már megadták.

Az intézet segély egyletétől azon tanulók, akik már látogatták 
az intézetet, kölcsönkönyveket csak úgy kaphatnak, ha a kért 
könyveket felsorolva augusztus 1-ig az intézet igazgatóságához folya
modnak.

11. Lakást fogadni az igazgatóság előleges tudta nélkül egy
tanulónak nem szabad. Azért a lakásadókat figyelmeztetjük, hogy az 
igazgatónál előre be nem jelentett helyen tanulót elfogadni nem 
szabad. *

12. Megemlítjük még, hogy a vidékről bejáró tanulókra tekin
tettel az egyhuzamban való (8— 1 óráig) tanítás van intézetünkben.

Mindennemű felvilágositással szívesen szolgál az intézet 
igazgatósága.

** *
A tankönyvekben ez évben se lesz változás ; de a VIII. osz

tályba fokozatosan belép a Beke-féle Algebra, mit múlt évben már a 
VII. osztály használt. Továbbá bevezettük az V. osztályba Miklós- 
Kaiblinger német nyelvtanát. Eddig erre külön tankönyv nem volt.
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XIV. Statisztikai kimutatás.



A t a n u l ó k
Az

I. II. III. 1IV. V. VI.1 VII. 'Vili.
OZ3
coM

0 s z t á i y b a n

a) Nyelvismerete:
M a g y a r .................................. 7 5 7 4 2 8 4 1 38
Magyar-tót ............................, 31 32 27 31 17 10 22 11 181
M agyar-ném et........................ 3 — 1 3 4 2 2 3 18
M agyar-német-tót................... — 1 — 4 3 — 7 3 18

b) Egészségi állapota :
Könnyő betegségi eset . . . 54 65 3G 63 14 36 51 43 362
Súlyos „ „ . . . oúj ii — 5 — — — 1 19
Járványos „ „ . . . — — —

c) Magaviseleté-.
J ó ............................................ 34 35 32 35 17 16 25 12 206
S z a b á ly s z e r ű ........................ 2 — 1 4 11 1 — 9
Kevésbbé szabályszerű . . . —
R o s s z .............................................................. — — — — — — — —

d) Tanulmányi előmenetele:

Általános j e l e s ....................................... 2 9új 1 1 4 1 4 4 19
Általános j ó .............................................. 6 ii 7 6 7 6 6 4 53
Általános elégséges . . . . 21 21 21 26 12 12 18 10 141
Egy tárgyból elégtelen . . . 5 2 4 3 3 1 2 — 20
Két „ . . . — i 1 3 — — 4 — 9
Több „ „ . . . 7 i 1 3 — — 1 13

Ezen adatok csak a vizsgálatot tett tanulókra vonatkoznak.
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