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Lyceumi tisztviselők következő t. ez urak:
Helybeli felügyelő: Schwarz Károly; helyettes helybeli felügyelő: Dr. Lám Frigyes.
Vidéki felügyelők: Bírzevitzy Titusz, Spóner Tivadar. Görgey Kornél, Berzevitzy Egyed.
Pénztárnokok: Dr Lám Frigyes felügyelő, Stenczel Tivadar, Tátray Gergely, Koller Károly.
Lyceumi ügyvédek: Cperépy Nándor, Engel A. József, Hertzogh Dániel.
Alumneuini gondnok: PalCSÓ István tanár.
Convictusi gondnok: SolCZ Frigyes tanár, egyszersmind a lycealis közgyűlés jegzője.

Lehetetlen hálás elismeréssel nem emlékeznünk azon buzgó fáradozásról, melyet a t. ícz. felügyelőség intézem 
tünk szellemi és anyagi jóléte iránt, ez évben is tanúsított.

II.
Tanári kar:

Igazgató: Steiner Sámnel, tanít vallástant az V, VI, VII, és VIII-ik osztályban; német nyelvet az V, VI, 
~ MI osztályban; Logikát és Lélektant VII, VlII-dik osztályban.

Stenczel Hugó, tanit latin nyelvet és irodalmat az egész felgymnasiumhan; a VIH-dik osztály főnöke.
Fűrész FerenCZ, tanít mennyiség- és természettant az egész felgymnasiumban; a VH-dik osztály főnöke.
Pales6 István, tanit görög nyelvet és irodalmat az egész felgymnasiumban; a hajdankor történetét az V-ik 

osztályban, melynek főnöke :
S o ld  Frigyes, tanit magyar nyelvet és irodalmat az egész felgymnasiumban; német ,'rodalmat a VIII, törté

netet a VI, VII. VIII-ik osztályban VI-dik Osztály főnöke.
Dlhányi József, tanit szláv nyelvet és irodalmat az egész gymnásiumban latin nyelvet az I. és Il-ik, magyar 

nyelvet, az I-ső osztályban s főnpke az I-ső osztálynak.
Koller Károly,tanít az I, II, Ill-ik osztályban természetrajzt, az |  és D osztásban német nyelvet a lV-ik 

osztályban vallást és mennyiségtant; IV-ik osztály főnöke.
EliSCher József, tanít latin nyelvet a III és IV-ik osztályban; német nyelvet a Ill-ik és IV-ik osztályban; 

egyháztörténetet a 111-ik osztályban, melynek főnöke.
Kiszelly Ervin, tanit mennyiségtant az I, II, Ill-ik  osztályban; ,természettant a IV-ik osztályban, magyar 

nyelvet a II, III, IV-ik osztályban, Il-ik osztály főnöke.
0tr0kOC8Í-Végh Daniel, tanit történetet a II, III, IV-ik osztályban, földrajzot az I, II, IV ik osztályban; vál

tást az I és II-ik osztályban.

, Jegyzetek:
A német nyelv kiváló helyet foglalván el a miveltspg történetében, reá külö.nös gondot fordítani kötelessé

günknek ismertünk.
Magyar és Szláv ajkú tanítványaink a kötelezett német leczkéken kiviil hetenkénti két rendes tanórában 

vettek oktatást e nyelvben, még pedig az algyinnasiumbeliek Koller Károly a felgymnásiumbeliek Palcsó István tr. alatt-
A franczia nyelvben, zene-, műének-, szépírás*, raj?-, és gynmastikaban rendkívüli órák aóattak.
A tannyelv az aigymnásiumban nagyobbrészt német ,a felgymnasiumban nagyobbrészt magyar.
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III.

o

Az ifjúság létszámát^következö rovat mutatja:

Osztály I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII, Összesen

Rendes tanuló 37 30 34 20 24 24 30 29 228

Magán tanuló 2 1 — 1 3 1 2 1 11

Összesen: 39 31 34 21 27 25 32 30 239

Az 186% volt összesen 264 tanujó. Ezek közül 38 megbukott és az Osztály ismétlésére útasittatott; azért 
s többen másutt kerestek szerencsét; de véleményünk szerint a kornak fokozott, követelései műidének előtt a tanin- 
ézetekhez vannak intézve. Ez iskolai év első felében összesen 44 tanuló tett pótvizsgát a húsvéti szünnapok végével.

A tanári kar éber figyelemmel volt arra, hogy a tanuló ifjúság kedélyélete fejlesztessék és érlelmejtiidomány* 
lyal gazdagittassék; gyöngébb tanulók kitünőbb társaikkal az elmulasztottakat ismételni kényszerittel tek.

Kik könnyen vették hötelusségök teljesítését atyai intések és lelki ismeretes fenyíték alkalmazása által jó útra téríttet
ek; bár a szülők részéről is minden megtörtént volna, mit a nevelés terén szüksséges kölcsönösség szent kötelessége követel

IV.
A Lvceumi könyvtár ez évben is szaporodott, még pejjjg:
1., Ajándék utján kaptunk: Főtiszt, ág. h. ev. tiszai superintendent iától az ág. h. ev. tanárok Ácsán tarta- 

otjt tanácskozmányának véleménye és tanterve; — az 1869-ki ág. h. ev. egyetemes gyűlés által megalapítottgym. tan- 
erv táblázati kimutatása; Az 185%-ik országgyűlés képviselőházának irataiból folytatva a napló 7—11-ik a jegyző
könyv 4 és 5-dik, és az irományok 4 —7-ik kötete, a képviselőház iroda igazgatója által, — a német irodalom rövid 
ázlata 1 kötet szerzője t. ez. Spitkovszky Floris úrtól. — T. ez. Aigner és Lautier könykereskedőktől: Dr. Császár 
í .  a csillagos ég 1 kt, és Salamin Leo a mennyiség és természettani földrajz vezérfonala 1 kt. — Tanterv a Debre
ceni főiskola számára; — a Selmeczi ev. Lyceum véleményadása a re. k ministeri tanterv ügyében; számos közép- 
anodák tudósitványai az 186%-ik évről.

Fogadjak az illetők legőszintébb hálánkat.
2., Vétel utján szereztünk: a.) Schvartner M. alapítványa kamatjaiból: Dr. Köstlin Aesthetik 1 kt. — Ge

schichte der Wissenschaften 8 kt. — A. Springer Bijder aus der neuern Kunstgesichte 1 kt. — Ciceronis opera ed. 
Orelli Halm & Raiter 1—8 kt. —

b ) A felszerelési pénztárból: Verhandlungen der k  k zool. botan Gesellschaft in Wien 18 és 19 kt. Dr Aug. 
Neilreich die Vegetationsverhältnisse von Croatien 1 kt. Prof. Cam. Heller Zoophyten und Echinodermen des adriat. 
Meeres 1 kt. —Szeberinyi A. az 1791 -ki pegti ev. ág- h. zsinat története 1 kt.*— E. Härtmann Philosophie des Un
bekannten. — Az országos középtanodai tanárok egyletének közlönye 1870.— Zeitschrift für die östr. Gymnasien 1870; 
— 5 görög-magyar, 5 latin-magyar, 5 magyar-latin szótár a tanulok számára.

A magyar könyvtár a magyar tnd. Akadémia nagylelkű adományaiból és Tttes Jóny Tivadar ur alapítványá
ból szaporodott.

A rajz iskola számára ajándékozott K. E. tr. ur W- Hermes Zeichenschule 26 rajzmintát.
Az algymnasiumbeli tanulók könyvtára áll 225 kötetből.

V.
A múzeumba szeresztettek: egy nagy üveg szekrény; 8 kitömött geripezes állat, és 43 féle vegytermény 

pgyan annyi üvegcsében.
VI.

1 , Ez év folytán összesen 98 ifjú élvezte az Alumneum jótéteményét, 10 ingyen, 88 perii; 11 osztr. értékű ft. 
évi fizetésért. — Fogadják hála köszönetünke} azon t pz. jótevők, kik ezen intézetet gydpioli'tani szíveskedtek.



2-, A Convíctusban ezen tanévben 70 ifjú nyert élelmezést. ;még pedig ebédre 3 tál ételt és kenyeret ; Vacso
rára kenyéren kívül pecsenyét, tésztást, vagy egyéb vastag ételt 50 ft. évi fizetésért. Azon tanulók (16), kik csupán vo- 
csorát fogadtak a Convíctusban 25 ftot fizettek egész évre.

Fogadjak köszönetünket SzOntágh Imre és Kolbenheyer Ede t. ez. urak, kik a Convictust valamint az Alum- 
neumot azzal gyámoliták, hogy a hús árából tetemes összeget engedtek el.

VII.
Lyceumunk szegényebb sorsú, de példás jó magaviseletü, kitűnő szorgalmú tanulókat szokott segíteni követ

kező alapitványokból.
1., Jony Tivadar-féle pályadij 2 pályanyertes magyar dolgozatért, egyenként 9 ft. 45 kr. o. é.
2., Napravszky-féle szorgalomdij 6 felgymnasiumbeli tanuló számára fejenként 17 ft 50 kr. o. é.
3 , Clementis István-féle szorgalomdij 2 felgymnasiumi leginkább gömör megyei tanulónak fejenkint 10 ft. 50 kr-
4 Ujházy Daniel-féle szorgalomdij 4 felgymnasiumi tanuló közt osztatik fel, fejenként 5 ft. 20 kr. o. é.

'5 , Horváth Borbála-féle 10 ft. 50 kr. o. é. álló praemium egy felsőbb gymnasiumbeli német vagy tótajku 
tanulónak adatik, ki magát^a magyar nyelvben kitüntette.

6., Wéber Mihály-féle práemium 4 algymnasiumi tanulónak fejenként 5 ft. 50 kr. o. é.
7 , A [Féczelly István-féle szorgalomdij a végrendeletileg megalapított öszegig 42 o, é. ftig szaporodván, 

ez idén fog először, még pegig a közvizga alkalmával egy magyar nyelven irt tudományos pálya munkáért adatni.
8-, A gróf Roth-Teleky Johanna nagylelkű alapítványából 4 ifjú nyert szorgalomdijt fejenként 42 oszt. ér

tékű fttal a múlt iskolai évben.
9., Azon kívül adományoztatott ezidén Renner János VII osztélybeli tanulónak 150 ftból álló szorgalomdij 

a kassai tápintézethez tartozó Balassa Zsuzsanna féle alapítványból.
Beteg tanulók ápolására is van alapítványunk.

V il i .

Az érettségi vizgákra jelentették magokat 27, és egy ismétlő.
Az Írásbeli érettségi vizsgák Junius 14-ikétől 16-ikaig tartattak még.
A szóbeli érettségi vizsgák Junius 25-kén veszik kezdetüket
A múlt 1868/69 évi érettségi vizsgának eredménye : Bejelentették magokat 3l-en, kik közűi 4 kitűnő, 9 di

cséretes, 4 jó, 12 kielégítő érettségi bizonyítványt nyertek; egy pótvizsgát tett, egy megbukott, 3 vissza lépett.
IX.

Az 1865 évi Augustus 23-án nehány lelkesek által a lyceumi tanárok jobb ellátására alapított „újjabb ala
pítvány“ melyhez az elébbi kimutatások szerint a lyceum távol lakó maecenasai is örömest járultak, az 1869 év végéig 
5093 ft. 71 krból álló összegig szaporodott, melyből ugyan csak ez évben 165 ft. 13 kr. osztatott el alapszabályszel il
leg; 165 ft. 13 kr. pedig a tőke szaporítására fordittatott.

Hálás elismerés Stenczel Hugó, Stenczel Tivador, Henseh Gusztáv t. ez uraknak, kik ez évben is lelkesen 
fáradozva tisztük s befolyásuknál fogva ezen alapítvány érdekeit hathatósan mozdították elő. —

Ez alapítványhoz újabban járultak következő t. ez. urak: Sebvarcz Károly 20 ftnyi állam kötelezvénnyel; 
Fazekas József Miskólczon 20 tt. Stenczel Hugo 15 ft. Késmárki kereskedelmi testület 100 fttal; miért is élénk köszö
netét nyilvánítunk.

Figyelmeztetés:
A jövő 187°/,-ki tanév kezdődik September 1-jén. Az első 3 nap beiratás és felvételi vizsgákra fog fordittatni

Közzé teszi az igazgatóság.


