
A SELMECZBÁNYAI

ÁG. HITV. EV. LIC. FŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1912— 1913-1 KI  T A N É V R Ő L

KÖZZÉTESZI:

K I R Á L Y  ERNŐ
IGAZGATÓ-TANÁR.

SELMECZBÁNYÁ 
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA 

1913.





A SELMECZBANYAI

ÁG. HITV. EVANG. LIG. FŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE

A Z  1912— 1913-1 K I T A N É V R Ő L

KÖZZÉTESZI:

K I R Á L Y  E R N Ő
IGAZGATÓ-TANÁR.

SELMECZBÁN Y A
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA 

1913.





I. Az igazgató jelentése az 1912—13. iskolai
évről.

1. Az intézet belélete.
A tanári karban a lefolyt iskolaévben fontos változás 

következett be. Ugyanis a m. k. pénzügyminiszter úr dr. Vitális 
Is tv án t a helybeli m. k. bányászati- és erdészeti főiskolához 
nevezte ki tanárnak. így in tézetünk egyik régi, 18 éven á t 
a legkitartóbb buzgósággal m űködött tan á rá t vesz te tte  el, ki 
nemcsak szaktárgyaiban és a filozófiai propedeutikában, hanem 
m int könyvtáros és társadalm i, valam int tudományos munkál
kodásában kiváló s ik ert tu d o tt felmutatni. Az iskolatanács 
október végével sajnála ttal m en tette  őt fel alkalm aztatása 
alól, de ő még egy hónapig seg íte tt ki bennünket főkép a 
term észetrajzi oktatásban. Egész múltja biztosit, hogy ezután 
is melegen fog érdeklődni in tézetünk iránt. Távoztával a 
líceumi könyvtár kezelését Suhajda Lajos v e tte  át, ennek 
helyét pedig az ifjúsági könyvtárnokságban Klaniczay Sándor 
foglalta el.

Dr. Vitális István  helyébe az iskolatanács nov. 13-án a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter beleegyezésével dr. Fucskó 
Mihályt vá lasz to tta  meg a földrajz-term észetrajz helyettes 
tanárává, ki állását december 1-én el is foglalta. Négy évig 
volt dr. Mágócsy-Dietz Sándor asszistense, mi már magában 
véve is teljes biztosíték, hogy V itálisnak méltó utódja lesz.

így az iskolaévet 12 rendes tanárral, 1 helyettes tanár
ral és egy rendes to rnatanárra l fejeztük be.

Az iskola tö rténetében  a második, a m ost lefolyt évben 
bekövetkezett nagy változás, hogy használatba vehettük új 
másodépületünket. Ugyan még nem az egészet, m ert az állam
tól k ap o tt 210.000 K nem volt elegendő az építésre és teljes 
felszerelésre; de a legsürgősebb szükségleten mégis segíthet
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tünk , amennyiben a to rnaterm et és az élelmezőt képesek 
voltunk minden tek in tetben  m intaszerűen felszerelni s így 
használatba is venni. A 22 m hosszú, 10 m széles és 7 m 
m agas tornaterem  cement, parafa és linóleummal van alapozva. 
Az oldalfalak 150 cm magasságig díszes deszkaburkolattal 
borítva, azonfelül a falak és a m ennyezet csinosan kifestve, 
m ert a tornaterem  egyúttal díszteremül is szolgál. Hét hatal
m as ablak és a játszótérre nyíló nagy ajtó  szolgáltatja a 
világosságot. A linoleumpadló egészségügyi szempontból 
ideálisnak mondható, m ert teljesen porm entesen lehet tartan i. 
Télen a terem  fűtése 2 m eteorkályhával történik . A közép
iskolákban használatos tornaszerekből semmisem hiányzik és 
így felszerelése teljes. A tornaterem be az ifjúság az öltözőn 
keresztül megy, ahonnan átöltözve csakis tornacipőben és 
tornaruhában léphet a tornaterem be. Az öltözőben 5 mosdó 
készülék van. Szertári helység nincs, aminek a hiánya érez
hető, különösen akkor, amikor a terem  díszteremül szolgál. 
A tornaterem  főbejárati folyosója fe le tt van a karzat. A k a r
za tra  vezető lépcső a hideg folyosóról vezet, aminek követ
keztében a k arza t télen igen sok meleget emészt fel. A játszó
té rre  nyíló ajtó  nagy felületén télen nagy mennyiségű csapadék 
képződik, amely víz alakjában a linóleumra csurog le. Ezen 
a bajon okvetlenül segíteni kell. Ha az öltöző szertári helység
nek használtatnék, ha a tornaterem be vezető főbejárati folyosó 
jobb oldali falának a tornaterem  főfaláig való kitolása, illetve 
átép ítése által egy tágasabb öltözőt nyernénk, amelybe az 
épület főfolyosójáról léphetne be az ifjúság és ha a játszó
té rre  nyíló ajtó  k e ttő s  ajtóval cseréltetik  ki, vagy ablakká 
a lak ítta tn ék  át, akkor semmi hiba sem volna. De így is kifo
gástalannak mondható ifjúságunk te s ti gondozása a tágas 
tornaterem ben és a 188 m 2 kiterjedésű étkezőteremben. 
Fokozza ezt még a tornaterem  m ellett nagy költséggel lé te 
s í te t t  900 m 2-es to rnatér, ami Selmecbánya terepviszonyait 
tek in tve igen jelentékeny eredmény. A másodépületben elhe
lyeze tt term észetrajzi és term észettan i szakok felszerelése a 
jövő iskolaév feladata.

Augusztus 31-én ta r to ttu k  a javító- és pótlóvizsgálatokat, 
szeptember 1—3-ig folytak a beiratások, mely alkalommal 
minden uj növendék kapo tt egy példányt az iskolai törvények-



5

bői. Szeptember 4-én n y ito ttu k  meg az iskolai évet s közöltük 
a tanulókkal az órarendet. Szeptember 5-én v e tte  kezdetét a 
rendes tanítás.

Iskolai ünnepélyeink közül az április 11-ikét a dísztere
mül is szolgáló tornaterem ben ta r to ttu k  meg. Beszédemben a 
régi szokást követve, megemlékeztem az 50 év elő tt tö rtén tek 
ről is. Okt. 4-én és nov. 19-én szabad napot adtunk. Június 
8-ika vasárnapra esett. Március 15-én d. u. azokkal a tanulók
kal, kik az azon napon kezdődő húsvéti szünetre még nem 
indultak haza, kim entünk a hodrusi völgyben levő honvéd- 
sirhoz.

Kimagasló mozzanata a lefolyt tanévnek a dísztornával 
egybekötött hangverseny, am elyet a tanári k a r a „Tanárok 
Özvegyeit és Á rváit Segítő Országos Egyesület javára 1913. 
évi május hó 1-én uj tornaterm ünkben rendezett. A nemes 
cél érdekében közrem űködtek: Szever Pálné úrnő, líceumi tan ár 
neje, Fekete Sári és Dóri urleányok, Becker Nándor, Künsztler 
János, Paulovics István dr., Suhajda Lajos és Zwick Vilmos 
liceumi tanárok, dr. Kosáry János tanítóképzőintézeti tanár, 
továbbá egy 24 tagból álló leány- tornászcsapat, a líceumnak 
és a tanítóképző intézetnek 42 tornásza. A hangverseny, 
amelyen városunk társadalm ának szine-java megjelent, össze
sen 896'30 K -t jövedelmezett, ebből 799'54 K  m aradt m eg 
tisz ta  jövedelemnek. E zt az összeget, már régebben gyű jtö tt 
tőkénkből 1000 K-ra egészítve ki, a Selmecbányái liceumi fő
gimnázium alapítványaként beküldöttük az egyesület pénztárába.

E helyen is hálásan emlékezünk meg mindazokról a 
nemesszivü egyénekről, akik hangversenyünk anyagi sikeré
nek előmozdításához felülfizetéseikkel járu ltak  hozzá, kik  is 
névszerint a következők: Beniczky Árpád (Lázi puszta), 
Hugyecz György (Besztercebánya), Stainlein O ttó gr. (Buda
pest), 20—20 K; Grillusz Emil 14 K; Balás Hugó dr., Czobor 
László (Budapest), Händel Vilmos, Jórend József dr. (Korpona), 
Kachelmann V iktor dr., Reviczky Dániel dr. (Ipolyság), Lengyel 
Samu, Mikó Dezsőné sz. Szmik Róza (Nagyág), Plank József 
(Végles), özv. Schulcz Endréné (Hódmezővásárhely), Szmik 
Gyula dr. (Nagyág), 10—10 K; V itális István dr. 8 K; Faller 
Gusztáv dr. 7 K; Barlai Béla dr., Engel Zsigmond, Láng Aurél 
6— 6 K; Boleman Géza, Dutkó János, Farbaky István, Goldner
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Adolf, Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kubisch István  
(Erdőbádony), Müllner Adolf, Sós Antal dr. (Hodrusbánya), 
Soltész András (Zólyom), Váradi Zsigmond (Körmöcbánya), 
V értesi Tóth Imre dr., Weisz Adolf, Zachar Ádám 5 K; N- N., 
Szlúka János (Bagyan), Zsámbor Pál 4 — 4 K; Hegedűs Gyula 
dr. 3'50 K; özv. Breznyik Jánosné (Lőcse), Elkán Samu 
(Kalocsa), Thomka László (Nyustya), 3—3 K; Bárok Ferenc, 
Geist Jakab, Kuchár Gézáné, László Adolf, Marek Károly 
(Zólyombrézó), Okolicsányi Tibor dr. (Ipolyság), Rauchbauer 
József dr., Rumann Dániel, Schliesshahn Henrik, Szolár Lajos, 
W agner Géza, W eber Ilonka, Weisz Dezső, Weisz Ignác, 
Weisz Simon 2—2 K; özv. H lavatsek Andrásné, Stahl Béláné 
1'80— 1'80 K; M átray Gyula, Schwartz Lipót, Szabó Endre, 
Szegedi Sándor dr., Ungár Kálmán dr. 1'50 —1'50 K; Holzapfel 
József 1'20 K; Balázs István, Bentsik Gergely, B öttger Miksa, 
Gverk Károly, Kachelmann V. és L., Kovács F. Lajos, Langos 
János (Zólyom), Murányi Károly, Novák József, Sümegh János, 
T reiter János, 1— 1 K; N. N. 80 fill.; Ilosvay Lajos, Jaeger 
Gyula, Moravecz János (Kisbánya), N. N., Rappensberger Vilmos, 
Vas Antal dr. 50—50 fill. A feljegyzett felülfizetések összege 
368 60 K.

P rotestáns ünnepélyeink voltak: október 31-én a refor
máció évfordulója; ekkor és június 8-án járultunk az Úrva
csorához.

A tanári k ar tagjai az idén is buzgón rész tv e ttek  az 
egyesületi életben. így Szever Pál március 8-án a francia 
forradalomról, Klaniczay Sándor pedig május 8-án a modern 
francia festőkről ta r to t t  előadást a helybeli Gyógyászati és 
Természettudományi Egyesületben. F ekete István a R okkantak 
Egyesületének estélyére a nála m egszokott szakértelemmel 
és buzgósággal ta n íto tta  be a Titok cimü népszínmű ének
számait. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Bánya
vidéki Körének május 4-én Besztercebányán ta r to t t  gyűlésén, 
m elyet Jurkovich Emil főigazgató úr is m egtisztelt megjele
nésével, Raksányi Samu ism ertette  teljesen kim erítően a 
fizika tan ításának  újabb szükségleteit. Zwick Vilmos a most 
már k é t évfolyam női kereskedelmi szaktanfolyam ot igazgatta 
kiváló sikerrel, s ugyanígy ta n íto tta  Suhajda Lajos az iparos
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továbbképző tanfolyamot november, december és január 
hónapokban.

Ifjúsági egyesületeink ez évben is buzgó tevékenységet 
fe jte ttek  ki. A vezetésükkel m egbízott tanárok kitartó  fára
dozásának meg is le t t  a szép eredménye, miről az Egyesüle
tek  rovatában számolunk be. Örömest jelentem , hogy m ost 
már lévén tornaterm ünk, a Testgyakorlók Köre is újra meg
kezdhette áldásos működését.

A külön kurzusok közül az idén csak k e ttő  létesült. 
A la tin t Rózsa Sándor tanítóképzői tanár, az angolt pedig 
Tóth Lajos ref. h itok ta tó  vezette. A fizikai gyakorlatokat 
Raksányi Samu vezette, Lencsó János pedig az iskolaév 
végén nagyon sikerü lt ra jzk iá llítást rendezett.

A m ajálist június 3-án ta r to t tu k  meg a Felsőrónán. Az 
időjárás kedvezett s így a kisebb tanulók a délelőtti órákban 
komoly és tréfás versenyekkel, a nagyobbak pedig délután a 
táncnak  hódolva kellemes napot tö ltö ttek  el a szabadban.

Jurkovich Emil tankerü leti főigazgató, m int miniszteri 
m egbízott jan. 23 — 25-ét tö ltö tte  körünkben. A záró-érte
kezleten teljes megelégedésének a d o tt kifejezést a tapasztal
tak  fe le tt s mi hálásan fogadtuk egyes pedagógiai észrevételeit.

Hivatalból ré sz t vettem  november 2-án és május 16-án 
az egyetemes tanügyi bizottság ülésein Budapesten, továbbá 
márc. 27-én a kerü le ti pénzügyi bizottságban Pozsonyban.

Tanári értekezle te inket egészen gimnáziumi ren d ta rtá 
sunk rendelkezései szerint ta r to ttu k . A tan u ló k at december 
és m ájus elején in te ttük , miről a szülőket is értesíte ttü k , kik  
a félévi É rtesítők  ú tján  is értesü ltek  gyermekeik haladásáról 
s magaviseletéről.

Tanulóink m agaviseletének ellenőrzésére nagy gondot 
fordítottunk. Az összeállíto tt szállásjegyzék szerin t otthonjuk
ban is ism ételten felkerestük őket. Az atyai in tésnek a leg
több esetben meg is volt a sikere. Sajnos, egy tanulónkat, 
m ert a Magyarország ellen izgató titk o s egyesületnek tag ja  
volt, a fegyelmi szék elé kelle tt állítanunk, mely őt március 
1-én ta r to t t  gyűlésén intézetünkből kizárta.

Az egyetemes tanügyi b izo ttság  ajánlatára az 1912. nov. 
6—9-én ta r to t t  egyetemes gyűlés (81. p.) ideiglenesen és 
próbaképen engedélyt ad o tt arra, hogy a leánymagántanulók
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m int rendesen bejáró tanulók felvehetők legyenek. Ennek 
következtében k é t  leánymagántanulónk a II. félév elejétől 
minden óránkon o t t  volt. Számukra külön óraközi tartózkodó 
helyül a liceumi könyvtár helyisége szem elte te tt ki, hol Suhajda 
Lajos könyvtáros felügyelete a la t t  voltak, k i az órák kez
désekor a tanári szobába vezette őket, hogy a tanárral együtt 
m enjenek az osztályba s ugyanígy térjenek megint vissza. 
Az osztályokban az első padban ü ltek  külön. Az újításnak 
eddig csak előnyeit tapasztaltuk, amennyiben mind a k é t 
eddig is kiváló tanulónk az év végén a m agánvizsgálatot 
még szebb sikerrel állotta meg. Ha számuk jelentékenyen 
megnövekednék, gondoskodni fogunk arról, hogy az egyetemes 
gyűlés minden erre vonatkozó h a tá ro za tá t pontosan végrehajtsuk.

Dr. Tóth Imre egészségtan-tanár szeptem ber 16-án az én 
jelenlétemben megvizsgálta a jelentkező tanulókat, kik azután 
a tornázás alól vagy egészen, vagy részben felm entettek.

Dr. Szegedi Sándor, az élelmező orvosa m int iskolaorvos 
m ost is lelkes buzgósággal ügyelt összes tanulóink egészségi 
állapotára. Jelen tése szerint a könnyen, nem járványosán 
m egbetegedettek száma 96, a súlyosan, nem járványosán meg
betegedetteké 2, járványosán pedig egy tanulónk le tt beteg. 
Egy I. osztálybeli tanulónk édesanyja vörhenybe esvén, az
I. osztályt január 27-én két napra bezártuk s a term et desin- 
ficiáltuk a hatósági orvos rendelkezése szerint. I t t  említem 
meg igaz részvéttel, hogy Szever János kollégánk a télen 
súlyos szembajon, Zachar Ádám r.-kath. h itok ta tó  pedig ve
szélyes tífuszon ese tt át, de hála Istennek, minden komoly 
következm ény nélkül.

Az u jrao ltást dr. Szegedi Sándor október 5-én fogana
to s íto tta  19 tanulón. A trachom a-vizsgálatot a hatósági orvos 
nov. 29-én e jte tte  meg; egy gyanús tanulót talált, k it külön 
ü ltettünk .

2. A líceum korm ánya.
A Kormányzó Testület tagjai sorából a halál újra elra

gado tt egy érdemes tagot, Vajda P ált 1913. jún. 26-án. M iután 
az egyházkerületnek volt a választo ttja, az ő helyét az idei 
egyházkerületi közgyűlés fogja betölteni. Hasonlóképpen gon
doskodnia kell, hogy Beniczky Árpád helyébe válasszon tagot.
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M ert iskolánk e régi bará tja  az egyházkerület felügyelőjévé 
lévén, most már mint egyházi főhatóságunk tagja van hivatva 
m unkánkat ellenőrizni. A Leidenfrost Tódor elhunytával meg
üresedett helyre a kerületi közgyűlés 1912. aug. 30-án Franyó 
Gyula nógrádi főesperest vá lasz to tta  meg a Kormányzó Testület 
tagjává. Dr. Vitális István helyébe a tanári kar Becker 
Nándort választo tta  meg 1913. jan. 29-én; a Kormányzó 
Testület pedig 1913. febr. 25-én az iskolatanács tagjává. így 
a Kormányzó Testület tag ja i jelenleg: a) Farbaky István 
líceumi felügyelő (Selmeczbánya), Sobó Jenő másodfelügyelő 
(Selmeczbánya); b) hivatalból: Farbaky István, a selmeczbányai 
ág. h. ev. egyház felügyelője, Händel Vilmos és Zsámbor Pál, 
ugyanazon egyház rendes lelkészei, Király Ernő, a líceum 
igazgatója, Hornyacsek István, a líceum pénztárosa, Szever 
János, a líceum számvivője, Suhajda Lajos, az élelmező gond
noka; c) választás útján: a dunáninneni egyházkerület által 
választo tt 10 tag:- Földváry Elemér (Péteri), Franyó Gyula 
(Nógrádszentpéter), Ivánka István (Palást), Jezsovics Károly 
(Selmeczbánya), dr. Kéler Zoltán (Budapest), dr. báró Láng 
Lajos (Budapest), Osztroluczky Géza (Nemesváralja), Raab 
Károly (Körmöcbánya), gróf Stainlein Ottó (Budapest), gróf 
Zay Miklós (Zayugrócz); a selmeczbányai ev. egyház által 
válasz to tt 12 tag: Boleman Géza, Fizély Károly, Grillusz Emil, 
Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, 
dr. Kachelmann Viktor, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt 
Gusztáv, Réz Géza, Schelle R óbert, Sobó Jenő; a tanári kar 
által válasz to tt 2 tanár: Becker Nándor és Fekete István.

Az Iskola-tanács tagjai: a) Farbaky István, líceumi fel
ügyelő, Sobó Jenő másodfelügyelő, 8 válasz to tt tag: Becker 
Nándor, Händel Vilmos, Jezsovics Károly, Kachelmann Farkas, 
dr. Kachelmann Viktor, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz Géza, 
Zsámbor Pál; b) hivatalból: Király Ernő igazgató, Hornyacsek 
István pénztáros, Szever János számvivő, Suhajda Lajos élel- 
mezői gondnok, Fekete István  kormányzó testü le ti jegyző.

A líceum másodépülete őszre ugyan elkészült, de fedezet 
hiányában a Kormányzó T estü let nem volt képes az t teljesen 
felszerelni. Az egyházi főhatóságok engedélyével munkába 
v e tte  az államsegélyi szerződésnek a tanárok lakáspénzére 
vonatkozó pontja revízióját. Jurkovich Emil tankerületi fő
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igazgatónak, m int m iniszteri m egbízottnak közbejöttével 1913. 
május 10-iki gyűlésén m egállapította, hogy a többletkiadás a 
B reznyikbirtoknak 1910-ben elért nagyobb bérösszegével 
fedezhető.

3. Fentartók és pártfogók.
A líceumi főgimnáziumot az állam az 1912. évre 36000 K 

fen tartási összeggel segélyezte. Az ág. h. ev. egyházegyetem 
évi segélye 5000 K, azonkívül még 252 K. A helybeli ág. h. 
ev. egyház adja a líceumi épületet. A Kachelmann-féle ház 
csak a líceum céljaira használható. A Breznyik-birtok-alapból 
az 1912-re eső jövedelemből 4362 K -t ford íthattunk  az iskola 
fentartási költségére.

Az ösztöndíj-alap kam atja  ez iskolaévben 2572 K volt. 
Ezenkívül ad o tt Stainlein Ottó gróf úr a nevét viselő ösztön
díjra 420, az ág. h. ev. egyházegyetem a Teleky-Roth ösz
töndíjra 130, a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület a Németh 
István-fólére 84, Selmeczbánya város 20, Farbaky István líceumi 
felügyelő úr 20, Guttm ann Samu úr 20, az izr. nőegylet 
20 K-t Joerges Ágost ú r 26'40 K értékű  könyvet.

A tan ári nyugdíjalapot pártfogolta Nicora Sándor úr 10 K 
adománnyal. Tőke adomány még a helybeli Izraelita Nőegylet 
újabb 50 koronája egy létesítendő ösztöndíjra.

Hogy az annyira csakis anyagiasán gondolkozónak bélyeg
ze tt korunk nem az, k é t  nemes t e t t  bizonyítja az elmúlt 
iskolaévből. 1913. jan. 15-én kapo tt az igazgatóság Bernovits 
Emiltől Felsőbányáról 1000 koronát azzal, hogy fordítsuk az 
összeget ak á r a tanin tézet, akár az élelmező szükségleteinek 
fedezésére. A jótevő nevét csak hosszas keresés u tán  találtuk  
meg névkönyveinkben, melyekből k itűn t, hogy Bernovits Emil 
1857—1859-ig já rt  i t t  a II. és III. osztályba, s hogy ekkor 
mint tisz ta  eminens tanuló iskolai elengedésekben részesült. 
Ezt hálálja meg m ost 54 év múlva. M eghatva kértük, hogy 
ösztöndíjalapítványnak tek in thessük  az adományt. Beleegye
zésével a jövő iskolaévtől kezdve m int Bernovits-ösztöndíj 
fogja hirdetni a tanítványi kegyelet érzületét. A második te tt ,  
mely ugyanezen érzést ju t ta tta  kifejezésre, az, hogy a 30 év 
elő tt ére ttség izettek  1913. június 29-én Selmeczbányán össze
gyűlvén, 210 K-t ad tak  á t  nekem oly óhajtással, hogy
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csatoljam  ezt a „Volt tanítványok ösztöndíjalapjához“. Evvel 
eg y ü tt ez az alap most m ár 1072‘85 K, s így a kam atja a 
jövő iskolaévtől kezdve hasonlóképpen ki lesz osztható. Hálánk 
jeléül i t t  közlöm a 30 évi találkozók neveit: Bárdos József, 
Bodó István, Bencsik László dr., Dubizmay Kálmán, Fuchs 
Samu, Goldperger Viktor, Láng Aurél, M antuáno József, 
Pánczél Ottó, Ponoczky István, Kriszta Gyula, Petykó József, 
Rákóczy István, Réz Géza, Riethmüller Károly és Veszel 
Gyula dr.

A líceummal kapcsolatos élelmezőre a dunáninneni ág. 
h. ev. egyházkerület ez évben is megadta az 500 K-t. Mivel 
azonban az élelm ezőbejáró tanítóképzősök díjának úgyis 25%-át 
m egtéríti az élelmezőnek, a tűzkárbiztosítási jutalékból ren
delkezésére álló összegből 350 K-t már nem az élelmezőnek, 
hanem magának a tanítóképzőnek ju tta to tt . Ezenkívül az 
élelmezőt pártfogolták: Stainlein Ottó gróf úr 250 K 40 fill., 
a selmeczbányai tak arék p én z tár 40 K, a selmeczbányai nép
bank 40 K, a mosoni ág. h. ev. esperesség 14 K adománnyal.

A supplicatióból befolyt (a postaköltség leszámításával) 
230 K 82 fillér és pedig:

1. A pestmegyei esperesscgtöl 380'85 K  (4” 15'03 K). Báró 
Prónay Dezső, dr. Thébusz Béla 20—-20, Kéler Napoleon, 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság, Kisbirto
kosok országos földhitelintézete, Okolicsányi Gyula, dr. Kéler 
Zoltán, gr. Tisza István, Polner Lajos, K oritsánszky János, 
gr. Stainlein Ottó 10 —10, Földváry Valérie, W agner Géza, 
M agyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja m int rész
vénytársaság, Kassa-oderbergi vasút, Gregersen G. és fiai, 
O sztálysorsjáték igazgatósága, dr. Genersich Antal, Molnár 
V iktor, br. Podmaniczky Ilona, A rákospalotai ág. hitv. ev. 
egyház lelkészi hivatala, Tolnay Lajos, Ivánka Pál, br. Prónay 
Szilveszter, dr. Pilen József, Lipcsey Leó, Kiskunhalas város, 
Silling Ede, Gyón község, Szőke Lajos 5—5, Budapest — Lipót
városi T akarékpénztár Részvénytársaság, Mehnest Ernő, gr. 
Teleki Tibor, A pilisi ág. hitv. ev. egyház 4 —4 K.

2. Pozsony, Turócs, Trencsén és N yitva megyékből 348'52 
K  (-j- 185'84 K). Gr. Zay Miklósné, Osztroluczky Géza 10—10, 
Ujhely főszolgabíró, dr. K rálik Lajos 5—5, A pozsonyi ág. 
hitv . ev. egyház, Trencsén város tanácsa 4—4 K.
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3. Hont, Fehér, Komárom és Esztergom megyékből 280'39 
K  (— 35'21 K). K ádár Kálmán, dr. Thuránszky Zoltán, Draskóczy 
Béla 10—10, Hoffmann Ede 8, Darányi Ignác, Göllner Károly, 
Tihanyi Károlyné, Dedinszky Aladár, Sárpy Béláné, Csermák 
Ernő, Batyel Gyula, Vajda Pál, Ivánka István 5—5, A rév
komáromi ág. hitv. ev. egyház, Kallós János, Ipolyság közön
sége, Paksy P éter 4 —4 K.

4. A zólyomi esp er ességből 248'55 K  (—48'53 K). Hanzlik 
Andor 12, dr. B othár Samu, Tótpelsőcz nagyközség 10—10, 
Kubisch István 6, báró Radvánszky Andor, A zólyombrézói 
vasgyári szövetkezet, A zólyomi ág. hitv. ev. egyház, Korpona 
város, D rottner Pál, dr. Mikler Gusztáv, A zólyomi lemez
gyár, N. N. 5—5, A heszterczebányai ág. hitv. ev. egyház, 
Breznóbánya város, Libetbánya község, Zólyom város, A kor- 
ponai takarékpénztár, A korponai ág. hitv. ev. egyház 4 —4 K.

5. Arad, Békés, Csanád, Csongrád és Jássnagykunssolnok 
megyékből 250'88 K  (— 1 K). Gróf Károlyi Imre 20, gróf Károlyi 
László, özv. gróf Almássy Kálmánná 10 — 10, Az aradi ág. hitv. 
ev. egyház 6, Szarvasi Hitelbank R észvénytársaság, özv. Sulcz 
Endréné, Derekegyháza község elöljárósága 5—5, Karczag r. 
t. város, A mezőberényi II. ág. hitv. ev. egyház, A békéscsabai 
ág. hitv. ev. egyház, Békéscsaba község 4—4 K.

6. Gömör és Szepes megyékből 220'— K  (— 77'70 K). 
Thomka László, Szentiványi József 10 — 10, dr. Argay György 8 K.

7. A nógrádi esperességből 204'47 K  (-)- 7217 K). B. P. 
R. I. 6, Salgótarjáni acélgyár 5, A balassagyarm ati ág. hitv. 
ev. egyház, Frenyó Gyula, Sréter, Laszkáry Gyula, gróf Dógenfeld 
Lajosné 4—4 K.

8. Bars, Árva és Liptó megyékből 141'68 K  (■—16'34 K). 
Kachelmann Károly 20, Szandrik gyár, Árva vármegye közön
sége 5—5, Cservinka Mór 4 K.

9. Heves, Borsod, Hajdú, Szabolcs, Zemplén, Abaujtorna 
és Sáros megyékből 136'60 K  (-)- 8'31 K). Geduly Henrik 10, 
Nyíregyháza város 6, Eperjesi takarékpénztár 5, A kassai ág. 
h itv . ev. egyház 4 K.

10. A bácskai egyházaktól 94'72 K  (—34'36 K). Dr. Lel
bach László 10, A cservenkai és a torzsai ág. hitv. ev. egy
házak 4 —4 K.

A nemesszívű adakozók fogadják hálás köszöne tünke t!



II. A tanárok névjegyzéke és működése.
Nyugalomban: Jezsovics Károly és Osztroluczky Gyula.
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i Király Ernő

igazgató-tanár
Történet IV., V., VIII. 9 28 28

2 Becker Nándor Német nyelv III—VIII. 19 23 175 A VI. osztály főnöke

rendes tanár

3 Fekete István Magyar nyelv I. 
Latin nyelv I. és VIII.

19 26 19 Az I. osztály főnöke, 
a Kormányzó Testület

rendes tanár Görög nyelv VIII. jegyzője.

4 Dr. Fucskó Mihály Földrajz II., III. 
Természetrajz I., II., IV-VI.

18 1 1 A természetrajzi szertár 
őre, a Gyorsirókör

helyettes tanár elnöke.

5 Hamrák Béla Vallástan I—VIII. 
Egyházi ének I—IV.

18 10 10 A Biblia-Egyesület 
elnöke.

vallástanár, rendes tanár

6 Klaniczay Sándor
rendes tanár

Latin nyelv III., VI 
Magyar nyelv III.. VI. 

Görögpótló magyar VII.
21 4 4 A III. osztály főnöke, 

a tanári értekezletek 
jegyzője, a klasszika 
filológiai szertár őre,
az ifjúsági könyvtár

kezelője.
7 Kiinsztler János Tornázás I—VIII. 

Játékdélutánok I—VIII.
23 15-5 155 A Testgyakorló Kör

tornatanár, rendes tanár Földrajz I. elnöke.

8 Lencsó János
rajztanár, rendes tanár

Rajzoló geometria I—IV. 
Görögpótló rajz V—VIII.

18 24 24 A rajzszertár őre.

9 Dr. Paulovics István Magyar nyelv IV., VIII. 
Latin nyelv IV.

18 10 10 A IV. osztály főnöke, 
a Petőfi Kör elnöke.

rendes tanár j Görögpótló magyar VI., VIII.
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1 0 Raksányi Samu
rendes tanár

Mathematika II. IV. VI. VIII.
Természettan VIII, 

Szépírás 11.
18 1 0 1 0 A VIII. osztály főnöke.

ii Suliajda Lajos
rendes tanár

Magyar nyelv V., VII. 
Latin nyelv V. Görögpótló 
magyar V. Bölcsészet V ili .

1 8 1 4 1 4 Az V. osztály főnöke, 
az élelmező gondnoka, 

a liceumi könyvtár 
kezelője.

12 Szever János
rendes tanár

Latin nyelv VII. 
Görög nyelv V., VI., VII.

20 20 2 0 A VII. osztály főnöke, 
liceumi számvevő.

13 Szever Pál
rendes tanár

Latin nyelv II. 
Magyar nyelv II. 

Történet III., VI., VII.
20 11 11 A II. osztály főnöke, 

a történet-földrajzi 
szertár őre.

11 Zwick Vilmos
rendes tanár

Mathematika I., III., V. VII.
Természettan VII. 

Szépirás I.
18 6 4 A természettani szertár 

őre, a Zenetársaság 
elnöke és a zeneszertár

őre.

15 Tóth Lajos Ref. vallástan 4 — 4

ref. lelkész

16 Zachár Adám
r. kath. segédlelkész

R. k. vallástan I—VIII. 1 6 — 2

17 Welwárd Jakab
izr. rabbi-helyettes

Izr. vallástan I—VIII. 8 — 2 6

18 Dr. vértesi Tóth Imre Egészségtan VII—VIII. 2 — 1 0

bányakerületi főorvos

2. Irodalmi és társadalmi működés.

Valamennyi ta n á r élénk részt v e tt  a társadalm i és egye
sületi életben.

K irá ly Ernő  a városi képviselő-testület és városi árva
szék válasz to tt tagja, a Magyar Turista-Egyesület Szitnya-Osz- 
tá lyának ügyvivő alelnöke, a Bányavidéki Tanári Kör alelnöke.

Hamvak Béla a F. M. K. E. jegyzője.
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K ünsztler János a városi képviselő-testület választo tt 
tagja, a M. T. E. Szitnya-Osztályának könyvtárosa, az Önkén
tes Tűzoltó-Egyesület főparancsnoka.

Lencsó János a m agyar rajztanárok és rajztanitók orsz. 
egyesületének választmányi tagja.

Dr. Paulovics István  szerkesztője a Selmeczbányai Hírlap 
c. politikai hetilapnak. A Magyar Irodalom történeti Társaság 
és a Felvidéki Magyar írók  és Ujságirók Szövetségének vá
lasztmányi, a Reviczky-Társaság tiszteletbeli tagja.

Suhajda Lajos a Tűzoltó-Egyesület jegyzője, a Kaszinó- 
Egyesület könyvtárosa.

Ssever Pál a F. M. K. E. pénztárosa.

3. Végzett tananyag.

A) Rendes tan tárgyak .

Az állami tan terv  teljesen betarta tván , csak o t t  közöljük 
a tananyagot részletesebben, ahol a módszertani szempont azt 
kívánatossá teszi. A tankönyv-változtatás az É rtesítő  végén 
a Figyelm eztetések rovatában található.

I. osztály.
Osztályfő: Fekete István.

V allástan , hetenkén t 2 óra. Ó-szövetségi élet- és jellem
képek s tanítások, különös tek in te tte l a Megváltó eljövete
lének előkészítésére. Tk.: Bereczky: Ó-szövetségi élet- és jel
lemképek s tanítások. VI. kiadás. — Tanár: Hamrák Béla.

M agyar nyelv, hetenkén t 5 óra. Tk.: Szinnyei: Iskolai 
magyar nyelvtan, I. r. Máthé-Szabó: Magyar olvasókönyv, I. 
— Tanár: Fekete István.

L atin  nyelv, hetenkén t 6 óra. Tk.: Geréb-Morvay: Kis 
latin nyelvkönyv. — Tanár: Fekete István.

Földrajz, hetenként 3 óra. Térképvázlatok készítése. Tk.: 
Vitális István: Földrajz I. k. és Kogutovicz M.: Középiskolai 
Földrajzi Atlasz, I. r. —• Tanár: Künsztler János.

Term észetrajz, heten k én t 2 óra. Kirándulások. Tk.: dr. 
Szterényi H.: Természetrajz I. r. — Tanár: dr. Fucskó Mihály.
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Mathematika, heti 4 óra. Tk.: dr. Lévay Ede: Számtan 
I. r. — Tanár: Zwick Vilmos.

Rajzoló geometria, hetenkén t 3 óra. Tk.: dr. Horti Henrik, 
Rajzoló geom etria I rész. b) Rajzból; Minden rajzóra elején 
5 —10 percig kézügyesítő gyakorlatok, szines krétával és ecset
te l szürke papíron. Az első félévben m értani díszítmények 
rajzolása és színezése fali tábla után, körzővel és vonalzóval. 
Második félévben egészen laposan ható tárgyak  rajzolása és 
festése term észet után. Még pedig: egyszerű, simaszélű, tago- 
zatlan, préselt levelek, tollak, lepkék és virágok, először kon
túrban, azután színes foltban ecsettel. Minden félévben 1— 2-szer 
emlékezetből való rajzolás a tanultak  alapján. — Tanár: 
Lencsú János.

Szépírás, hetenkén t 1 óra. A magyar írás gyakorlása. — 
Tanár: Zwick Vilmos.

Testgyakorlás, hetenkén t 2 óra. — Tanár: Kiinsztler J.
Egyházi ének, hetenkén t 1 óra. A II. osztálybeliekkel 

együtt tanu ltak  20 egyházi éneket. — Tanár: Hamrák Béla.

II. osztály.
Osztályfő: Szever Pál.

Vallástan, hetenként 2 óra. Jézus élete és tanítása. Tk.: 
Bereczky: Jézus élete és tan ítása. VI. kiadás. — Tanár: H am 
rák Béla.

Magyar nyelv, hetenkén t 5 óra. Tk.: Máthé-Szabó: Magyar 
olvasókönyv II. rész. Szinnyei: Iskolai m agyar nyelvtan II. r. 
K éthetenként egy iskolai gyakorlat. — Tanár: Szever Pál.

Latin nyelv, hetenkén t 6 óra. Geréb-Morvay: Kis latin 
nyelvkönyv és a Geréb-Morvay-féle nyelvtani függelék. K ét
hetenként egy iskolai Írásbeli gyakorlat. — Tanár: Szever Pál.

Földrajz, hetenként 3 óra. Tk.: V itális István: Földrajz 
II. r. és Kogutovicz M.: Középiskolai Atlasz II. — Tanár: dr. 
Fucskó Mihály.

Természetrajz, hetenkén t 2 óra. Kirándulások. Tk.: dr. 
Szterényi H.: Természetrajz II. k. — Tanár: dr. Fucskó Mihály.

Mathematika, heti 4 óra. Tk.: dr. Lévay Ede, Számtan 
II. r. — Tanár: Baksányi Samu.

Rajzoló geometria, hetenkén t 3 óra. Tk.: dr. Horti Henrik,
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Rajzoló geometria II. rész. b) Rajzból; Minden rajzóra elején 
5— 10 percig kézügyesítö gyakorlatok, színes krétával és ecset
tel, szürke csomagoló papíron. Ősszel préselt, tagozott leve
lek és bogyók (som, szilva, szőlő stb.) rajzolása kontúrban 
és festése színes foltban. Télen egyszerű geometriai te s tek  — 
a tanuló által k ész íte tt karton modell után — rajzolása szem
lélet alapján. Tavasszal egyszerű lepkék és virágok rajzolása 
kontúrban és festése foltban ecsettel. Emlékezetből való ra j
zolás a tanultak alapján. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: 
Lencsó János.

Szépírás, heti 1 óra. Német szépírás előírt füzetek alap
ján. —  Tanár: Raksányi Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. Mint az I. osztályban. 
— Tanár: Hamrák Béla.

III. osztály.
Osztályfő: Klaniczay Sándor.

Y allástan, hetenkén t 2 óra. Keresztyén egyháztörténet 
jellemző kor- és jellemrajzokban, bővebben a reformáció kora. 
A hazai evang. egyház története , szervezete és intézményei. 
Tk.: Bereczky: A kér. egyház rövid története . Tanár: H am 
rák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Máthé-Szabó: Ma
gyar olvasókönyv III. rész. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelv
tan. Jókai: Kedves atyafiak, magy. dr. Vajda Gyula. Jókai: 
Népvilág. Magy. könyvtár 254 sz. Kisfaludy K.: Szilágyi Mihály 
szabadulása. Mátyás deák. Hűség próbája. Magy. könyvtár 
202 sz. Mikes K.: V álogatott törökországi levelei. Magy. könyv
tá r  196 sz. Tanár: K laniczay Sándor.

Latin nyelv, hetenkén t 6 óra. Tk.: dr. H ittrich: Latin 
nyelvtan. Geréb-Morvay: Kis latin nyelvkönyv. Dr. Paulovics: 
Szemelvények Phaedrus meséiből. Iuventus. — Tanár: K lan i
czay Sándor.

Német nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Schuszter Alfréd: 
Német nyelvtan 1. rész. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Tk.: Baróti-Csánki: Magyar-
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ország tö rténete  I. r. Segédkönyv: Mika: Magyar történelm i 
olvasókönyv I. r. Kogutovicz: 10 térkép a magyar történelem  
tanításához. Időszaki tábla készítése. — Tanár: Ssever Pál.

Földrajz, hetenkén t 2 óra. Tk.: V itális István: Földrajz 
II. r. Kogutovicz M.: Középiskolai földrajzi atlasz III. r. Makay 
István: Fizika és fizikai földrajz. — Tanár: clr. Fucskú Mihály.

M athem atika, hetenként 3 óra. Tk.: dr. Lévay Ede, 
Számtan. Az egész tananyag feldolgozásánál különös figyelmet 
fordítottunk a kereskedelmi szokásokra. A II. félévben az 
algebra elemeivel is foglalkoztunk. — Tanár: Zwick Vilmos.

Rajzoló geom etria, hetenkén t 2 óra. Tk.: dr. Horti Hen
rik, Rajzoló geom etria III. rész. b) Rajzból: Leveles, bogyós 
ágak rajzolása kontúrban és k é t tónusban (világosság, árnyék) 
festése két tónusban. Egyszerű síkdíszítmények, különösen 
magyar motívumok rajzolása és színezése, fali m inta és táblai 
előrajz után. Egyszerű szerszámok rajzolása és festése k é t 
tónusban. Tavasszal egyszerű lepkék, bogarak, virágok rajzo
lása és festése k é t tónusban. Emlékezetből való rajzolás. 
Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lencsó János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. A IV. osztálybeliekkel 
együ tt tanultak  25 egyházi éneket. — Tanár: Hamrák Béla.

IV. osztály.
Osztályfő : Dr. Paulovics István.

V allástan, hetenként 2 óra. Az evangeliomi keresztény
ség tanítása. Az ev. egyház szervezetének és intézményének 
behatóbb ism ertetése. Tk.: Hetvényi: K eresztény vallástan.
— Tanár: H am rák Béla.

M agyar nyelv, hetenkén t 4 óra. Tk.: Weszely Ödön: 
Stilisztika, 1909. VII. kiadás. Lehr: Arany Toldija. 1911. XII. 
kiadás. — Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Tk.: Dr. H ittrich Ödön: 
Latin olvasókönyv a gimn. III. és IV. osztálya számára. 1907. 
H ittrich: Latin nyelvtan, II. rész: mondattan. 1908. 2. kiadás.
—  Tanár: Dr. Paulovics István.
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Német nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Schuster, ugyanaz, 
m int a III. osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Baróti-Csánki: Magyarország tö rténe te , II. rész és Kogutovicz 
10 térkép  a hazai történelem  tanításához. 1901. — Tanár: 
K irá ly  Ernő.

Természetrajz, hetenkén t 3 óra. Kirándulások. Tk.: Dr. 
Szterényi H.: Növénytan. Segítőkönyv: Dr. Cserey A.: Növény- 
határozó. — Tanár: Dr. Fucskó Mihály.

Mathematika, hetenkén t 3 óra. Tk. : Kőnig-Beke: Al
gebra. T an á r: B aksányi Samu.

Rajzoló geometria, h etenkén t 2 óra: Tk.: dr. Horti 
Henrik: Rajzoló; geometria IV. rész. b) Rajzból: Ősszel leve
lek, bogyós ágak és egyszerű gyümölcsök rajzolása és festése 
k é t tónusban. A perspektíva elemei, tapasztalati és szemléleti 
úton. Tavasszal lepkék, bogarak és virágok rajzolása és fes
tése  k é t tónusban. Emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv 
kötelező. — Tanár: Lenesé» János.

Testgyakorlás, hetenkén t 2 óra. — Tanár: Künstler 
János.

E gyházi ének, hetenkén t 1 óra. Mint a III. osztályban. 
— Tanár: Hamrák Béla.

V. osztály.
O sztályfő: Snhajda Lajos.

V allástan , hetenként 2 óra. A kereszténység megalapítá
sának története . Izráel vallása és a próféták. Jézus élete és 
tan ítása . Az apostolok. Tk.: Batizfalvi-Bereczky: Bibliaismer
te tés. Tanár: Hamrák Béla.

M agyar nyelv, hetenként 3 óra. Tk. : Zlinszky A lad á r: 
R etorika. Zlinszky A ladár: Szemelvények a magyar nemzeti 
líra köréből. Greguss-Beöthy: Balladák. — T an á r: Suhajda  
Lajos.

L atin  nyelv, hetenkén t 6 óra. Tk.: Kont-Schmidt: 
Ciceroni's de imperio Cn. Pompei oratio ad Quirites. Csengeri 
János: Szemelvények Ovidiusból. H ittrich: Római régiségek. 
Köpesdy-Cserép: Stílusgyakorlatok. — Tanár: Suhajda Lajos.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. T k .: dr. Maywald Jó zse f:
2*
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Görög nyelvtan. 1911 és Görög gyakorló- és olvasókönyv I. r. 
1910. Tanár: — Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenkén t 3 óra. Tk.: Csengeri: 
Homeros Iliása. Gyomlay: Homeros Odysseiája. Geréb: Sze
melvények Herodotos tö rténe ti műveiből. Badics Ferenc: Ma
gyar irodalmi olvasókönyv, I. r. Hittrich: Görög régiségek.
— Tanár: Suhajda Lajos.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ősszel gyümölcs és 
zöldség rajzolása és festése egyes darabok u tán , eleinte 2— 3 
tónusban, később term észethűen. Őszi lombos ágak festése. 
Egy- és többszínű tárgyak és edények rajzolása és festése. 
Szemléleti lá tszattanból: nagy görög edények és használati 
tárgyak  rajzolása és festése. Ősszel és tavasszal egy-két 
kirándulás a szabad term észetben való rajzolás gyakorlására. 
Tavasszal lepkék, bogarak és virágok rajzolása és festése. 
Emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: 
Lencsó János.

Hémet nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Schuster Alfréd: 
Német nyelvtan II. rész. Kelemen: Ném et— m agyar zsebszótár.
— Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenkén t 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Mika S.: V ilágtörténet I. k. (II. kiadás, 1909). Kogutovicz: 
Történelmi iskolai atlasz, 1 füzet. — Tanár: K irály Ernő.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Tk.: Paszlavszky J.: 
Az állattan  kézikönyv-e. — Tanár: I)r. Fncskó Mihály.

Mathematik«, heti 3 óra. Tk.: König—Beke: Algebra, dr. 
W agner Alajos : Geometria. — A tantervben m egszabott anya
gon kívül a másodfokú egyenlet általános elmélete, a másod
fokú egyenletrendszer, redukálható egyenletek, az elsőfokú 
egyenletrendszer és a másodfokú egyenlet grafikus megoldása. 
Tanár: Zwick Vilmos.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsstler 
János.

VI. osztály.
Osztályfő: Becker Nándor.

Y allástan , hetenként 2 óra. Egyetemes kér. egyháztörté
net a vesztfáliai békekötésig. Tk.: Pálfy— Bereczky: A kér. 
anyaszentegyház története. — Tanár: K am rák Béla.
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Magyar nyelv, hetenkén t 3 óra. Tk.: B artha—Prónai: 
Poétika. Katona: Bánk bánja, magy. Péteri! Jenő. Kisfaludy 
K.: Csalódások, magy. Szigetvári Iván. — Tanár: Klaniczay 
Sándor.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Tk.: Dr. H ittrich: Latin 
nyelvtan. B arta l—Malmosi—Paulovics: Titi Livii ab űrbe condita
I. XXL XXII. Cserép: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Dr. 
H ittrich: Római régiségek. Szabó—Kálmán—W irth: Stílusgyak. 
Liviushoz és Vergiliushoz. — Tanár: Klaniczay Sándor.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Tk.: Maywald József: 
Görög Nyelvtan 1911. és Görög gyakorló- és olvasókönyv II. 
r. 1906. Segédkönyv: W agner— H orváth: Görög régiségek 1900. 
—  Tanár : Szever János.

Görögpótló irodalom, h e ten k én t 3 óra. Tk.: Badics 
Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv II. kö te t, 6. kiadás, 
1911. Sophokles — Csíky: Antigone. Euripides—Kempf: Iphigenia 
Taurisban. W agner—Horváth: Görög régiségek. — Tanár: Dr.
Paulovics István.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ősszel gyümölcs és 
zöldség rajzolása és festése, kisebb csendéletszerű csoportok 
után. Őszi lombos ágak festése. Színes tárgyak  és edények
ből összeállított, kisebb csendéletek rajzolása és festése. 
Szemléleti látszattanból: ősszel és tavasszal egy-két kirándu
lás a szabad term észetbeli való rajzolás gyakorlására. Hasz
nálati tárgyak  rajzolása és festése. Tavasszal lepkék és virá
gok rajzolása és festése. Em lékezetből való rajzolás. Vázlat
könyv kötelező. —  Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Schuster Alfréd: 
Német nyelvtan III. rész. Szótár m arad ugyanaz, m int az V. 
osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Tk.: Mika S.: V ilágtörténet,
II. kö tet, (2. kiadás, 1911). Kogutovicz: Iskolai atlasz II f. 
Segédkönyv: Mika S.: Történelmi olvasókönyv, IV. rész. — 
Tanár: Szever Pál.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Szterényi H.: 
Ásványtan és chemia. — Tanár: Dr. Fucskó Mihály.

Mathematika, heti 4 óra. Tk.: König—Beke: Algebra; 
Dr. W agner: Geometria és Dr. L u tter: Logarithmustáblák. — 
Tanár: R aksányi Samu.
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Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

VII. osztály.
Osztályfő: Szever János.

Vallástan, h etenkén t 2 óra. A magyar evang. egyház 
tö rténe te , fő tek in te tte l az egyház belső életére; egyházunk 
alkotm ányának ism ertetése. Tk.: Bereczky: A m agyar protes
táns egyház tö rténe te . — Tanár: H am rák Béla.

Magyar nyelv, hetenkén t 3 óra. A magyar nemzeti iro
dalom tö rtén e te  1820-ig. Magánolvasmányok. Tk.: Beöthy Zsolt: 
A magyar nemzeti irodalom tö rténe ti ism ertetése I. r. Szinnyei: 
A magyar nyelv. Hevesi: Katona Bánk-bánja. — Tanár: 
Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenkén t 5 óra. Tk.: dr. H ittrich  Ödön: 
Latin nyelvtan II. M ondattan. Cserép József dr.: Szemelvény 
Publius Vergilius Maró Aeneiséből, dr. H ittrich Ödön: C. 
Sallusti Crispi Bellum Iugurthinum, Köpesdy Sándor: M. Tulli 
Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quattuor, H ittrich 
Ödön dr.: Római régiségek. — Tanár: Szever János.

Görög nyelv, hetenkén t 5 óra. Tk.: dr. Csengeri János: 
Homeros Odysseiája 1907. dr. Geréb József: Görög prózai 
Szemelvények. Segédkönyv: W ágner-Horváth: Görög régiségek. 
— Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenkén t 3 óra. Tk.: Szilasi: 
Szemelvények Thukydidesből; Dr. Földi: Demosthenes válogatott 
beszédei; Dr. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv III. r. -- 
Tanár: Klaniczay Sándor.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Csendéletek, kagylók 
és csigák utáni rajzolás és festés. K itöm ött állatok utáni 
vázolási gyakorlatok, ceruzával és ecsettel, később term észethű 
utánzással. Szemléleti látszattanból: a szabad term észetben 
való rajzolás és festés. Emlékezetből való rajzolás és festés. 
Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lenesé János.

Kémet nyelv, hetenkén t 3 óra. Tk.: Schuszter Alfréd: 
Német irodalom történeti tankönyv I. r. Szótár ugyanaz, mint 
az V. osztályban. Schnabel: Hermann und Dorothea. — Tanár: 
Becker Nándor.
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Történet, hetenkén t 3 óra. Tk.: Mika S.: V ilágtörténet
III. k. Segédkönyv: Mika S.: Történelmi olvasókönyv V. r.; 
Kogutovicz: Történelmi iskolai atlasz, III. f. — Tanár: Ssever Pál.

Természettan, heti 4 óra. Tk.: Szíjártó Miklós: Kísérleti 
Fizika I. r. — Tanár: Zwick Vilmos.

Matheinatika, heti 3 óra. Tk.: König-Beke, Algebra, dr. 
W agner Alajos, Geometria és dr. L utter Nándor, Logaritmus- 
táblák. Elvégzett anyag: A kom binatorika alapfeladatai, Newton 
binomiális tétele. Analitikai m értan: Az egyenesre vonatkozó 
feladatok, a kúpszeletek egyenletei és.az  érintési viszonyok. 
Ezzel kapcsolatban a differenciálhányados fogalma, jelentősége, 
differenciálási szabályok, a függvények eminens értéke és a 
kúpszeletek érintőinek egyenlete. Stereom etria. — Tanár: 
Zwick Vilmos.

Testgyakorlás, h e tenkén t 2 óra. — T anár: Künsztler János.

V III. osztály.
Osztályfő: B aksányi Samu.

V allástan, hetenkén t 2 óra. Az evangeliomi keresztyén 
életfelfogás, különös te k in te tte l a mai életkérdésekre, szellemi 
áram latokra és társadalm i mozgalmakra. Tk.: Szelényi: Az 
evangeliomi keresztyénség világnézete. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenkén t 3 óra. Tk.: Beöthy Zsolt: A 
magyar nemzeti irodalom tö rtén e ti ism ertetése II. r. Madách — 
Alexander: Az ember tragédiája. Magánolvasmányok. — Tanár: 
Dr. Paulovics István.

L atin  nyelv, hetenkén t 4 óra. Tk.: Dr. Schmidt: Szemel
vények P. Cornelius Tacitus Anneles-éből, (II. kiadás) 1905. 
W irth Gyula: Szemelvények Qu. Horatius Flaccus műveiből. 
W agner—Horváth: Római régiségek. — Tanár: Fekete István.

Görög nyelv, hetenkén t 4 óra. Tk.: Dr. Csengeri: Homeros 
Iliasa. Geréb: Görög prózai szemelvények Herodotus, Xenophon 
és Platón irataiból. Segédkönyv: W agner—Horváth: Görög régi
ségek. — Tanár: Fekete István.

Görögpótló irodalom, hetenldnt 2 óra. Tk.: Dr. Földi 
József: Platon. Zsámboki Gyula: A görög m űvészet kiválóbb 
alkotásainak ism ertetése. II. kiadás 1910. — Tanár: Dr. 
Paulovics István.
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Görögpótló rajz, hetenkén t 2 óra. Csendéletek, kagylók 
és kitöm ött állatok utáni rajzolás és festés különböző kivi
telben (ceruza, szén, pasztel, akvarell). Szemléleti látszattanból: 
a szabad term észetben és használati tárgyak  u tán  való rajzo
lás és festés. Emlékezetből való rajzolás és festés. Vázlatkönyv 
kötelező. — Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Scbuszter Alfréd: 
Német irodalom történeti tankönyv II. r. Maywald: Iphigenie 
auf Tauris. Szótár ugyanaz, m int az V. osztályban. — Tanár: 
Becker Nándor.

Történet, hetenkén t 3 óra. Tk.: Andor J.: Magyarország 
története . Időszaki tábla készítése. — Tanár: K irály Ernő.

Természettan, hetenkén t 4 óra. Tk.: Szíjártó: K ísérleti 
fizika II. r. — Tanár: B aksányi Samu.

Mathematik», hetenként 2 óra. Tk.: König—Beke, Algebra 
dr Wagner: Geometria és dr. L utter: Logaritm ustáblák. Az 
előírt tananyagon kívül a kúpszeletek analytikai tárgyalása. 
— Tanár: B aksányi Samu.

Filozófiai propaedeutika, hetenként 3 óra. Tk.: Szitnyai 
E.: Lélektan és logika. — Tanár: Suhajda Lajos.

Testgyakorlás, hetenkén t 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

B) Kötelező játék-délután.
Az I—II. osztálynak hétfőn, a III—IV. osztálynak kedden, 

az V—VI. osztálynak pénteken és VII—VIII. osztálynak csü
törtökön délután volt a kötelező játéka. Já tszo ttu n k  szeptem 
ber—október és április —m ájus—június hónapokban.

Játékok: M acska és egér.
Hol a harmadik.
Sánta róka.
Benforgó.
Duplex.
Hosszú méta.
Füleslabda. — Tanár: K ünsztler János.

C) Rendkívüli tantárgyak.
Egészségtan, hetenkén t 1—1 óra. a VII. és VIII. osztály

ban. A tananyag a/a része a VII.-ben, '/, része a VIII.-ban el-
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végezve. Tankönyv: dr. Fodor József: Egészségtan. — Tanár: 
J)r. vértesi Tóth Imre.

Műének, (1. líceumi zenetársaság).
G yorsírás, (l. gyorsíró-kör).
Szabadkézi ra jz , hetenkén t 2 óra. R észtvehetnek a III-ik 

osztálytól a VIII-ik osztályig járó tanulók. Évi tandíj: 20 
korona. A tananyag ugyanaz, m int a gimnázium tananyaga. 
Összesen ll-en  v e ttek  részt.

A fögimnáziumi tanulók közül szorgalmuknál és haladá
suknál fogva a rajzból k itűn tek  és dicséretet érdemelnek, a 
VIII-ik osztályból: Faller Jenő, Horvát Dániel, Réz Géza és 
R icotti Miklós. A VII-ik osztályból: Fizély Gyula, Hacher 
Géza és Sziberth Géza. A Vl-ik osztályból; Drexler Gyula, 
Spiegel Frigyes és W ihl Lajos. V-ik osztályból: Barlai Ervin, 
Becker Ervin, Chrien Jenő, Gavora Gusztáv, Baumerth Ede, 
László Ákos és W isztreich Nándor. A IV-ik osztályból: Gál 
Ferenc, Jaksy  József, Menyes János és V itális Sándor. A 
III-ik osztályból: Engel Imre és Lukács Jenő. A Il-ik osztály
ból: B rust Jenő, D utkó Zoltán, K artalik  József, László Tibor, 
Páles Géza és Zsámbor István. Az I-ső osztályból: Hruskovics 
István, Bada László, Jarm atzky  Jenő és K átai Zoltán.

Fizikai gyakorlatok. A m últ évi fiz. gyakorlatok folyta- 
tásaképen ez évi gyakorlatokon a VIII. oszt. tanulói v e ttek  
részt. A gyakorlatok tárgyául szolgáltak: A napszinkép vizs
gálata, chlórsók spectrumai, hydrogen, oxygén és chlor spec- 
trum ai a Geissler-féle csövek segélyével. Légnedvesség mérése 
Daniell-féle hygrom eterrel és August-féle psychrometerrel. 
Szilárd tes tek  és folyadékok fajhője. A víz forráspontjának 
emelkedése a külső nyomás növekedésével. Coulomb-féle tö r
vény igazolása mágneses és elektrom os erők esetében. Mágneses 
deklináció és inklináció. A földmágnesség horizontális kompo
nensének m eghatározása Weber-féle m agnetom eterek segítségé
vel. M ágnesrudak erősségeinek összehasonlítása. Ohm törvé
nyének igazolása. Ellenállások m érése helyettesítő  módszerrel 
és W heatstone-féle híddal. Különböző galván-elemek összeállí
tása  s e. m. e. mérése Voltm éterrel. Hertz-féle kísérletek. 
— Tanár: Baksdnyi Samu.



III. A tanulókra vonatkozó adatok.

1. A tanulók névsora és előmenetele.
Magyarázat: A minden tantárgyból jeles tanulók neveit vastagabb 

betűkkel nyomattuk. A tanuló neve után következő helynév a tanuló ille
tőségét jelzi.

Rövidítések: ism. =  ismétlő; tdm. =  tandíjmentes; r. tdm. =  rész
ben tandíjmentes; ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformált; 
r. k. =  római katholikus; g. kai. =  görög katholikus; g. kel. =  görög 
keleti; izr. =  izraelita.

I. osztály.

Antal Béla, Nagyölved, Esztergom  vm., ref.
Bada László, Selmeczbánya, r. k.
Bartkó Zoltán, Szászpelsőcz, Zólyom vm.
Bisztják Emil, Selmeczbánya, ev.

5 Blumenfeld Ernő, Selmóczbánya, izr.
Boroska István, Selmeczbánya, ev.
Bóna István, Selmeczbánya, r. k.
Böhm Géza, ism., Selmeczbánya, r. k.
Cbrakovszky Lajos, Selmeczbánya, izr.

10 Debnár Béla, Selmeczbánya, r. k.
Dukász Sándor, Selmeczbánya, izr.
Einhorn Jenő, Selmeczbánya, izr.
Fábry Károly, ism., Selmeczbánya, r. k.
Fiala Lajos, M adarasalja, Bars vm., izr.

15 Geist István, Selmeczbánya, izr.
Grescho János, Bát, Hont vm., ev.
Haas Károly, Garam szentkereszt, Bars vm., r. k. 
Hruskovicz István, r. tdm., Bakabánya, Hont vm., ev. 
Jarm aczky Jenő, Újpest, P es t vm., r. k.

20 Iíátai Zoltán, Selmeczbánya, izr.
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Kemény Árpád, Selmeczbánya, izr.
Kemény Béla, Soltvadkert, F est vm., ev. 
Reviczky Gyula, Bát, Hont vm., ev.
Macsuha János, Teszér, Hont vm., ev.

25 Mazúr Gábor, M adarasalja, Bars vm., ev. 
Molnár Árpád, Hodrusbánya, Hont vm., r. k. 
Müller Jenő, ism., Selmeczbánya, izr.
Nemes Ágoston, Selmeczbánya, r. k.
Plech József, Nagyszalatna, Zólyom vm., ev.

30 Rémén Dániel, Selmeczbánya, ev.
Rémén Gyula, Selmeczbánya, ev.
Reményi László, Selmeczbánya, izr.
Rumann László, ism., Selmeczbánya, ev. 
Schindler Kálmán, Selmeczbánya, r. k.

35 Schoucsik Ferenc, Selmeczbánya, r. k.
Skarvan Sándor, Felsőterény, Hont vm., ev. 
Spiegel György, Selmeczbánya, r. k.
Székely Alfréd, Selmeczbánya, r. k.
Toldi Elemér, Tápiószentmárton, P est vm.. ev. 

40 Urbán Gyula, Alsószecse, Bars vm., ev.

Kimaradtak:
Bafia Antal, ism., Selmeczbánya, r. k.
Bafia János, Selmeczbánya, r. k.
Fáczány Miklós, Selmeczbánya, r. k.

II. osztály.

Balázs Gyula, Selmeczbánya r. k.
Batyel Béla, Bakabánya, H ont vm., ev.
Baumerth Hugó, Selmeczbánya, ev.
Bing Árpád, Selmeczbánya, izr.

5 Braun Pál, Csacza, Trencsén vm., izr.
Brust Jenő, r. tdm., Selmeczbánya, ev.
Dutkó Zoltán, Selmeczbánya, r. k.
Eckstein Samu, Selmeczbánya, izr.
Erdős Dezső, Selmeczbánya, izr. vizsgálatlan maradt. 

10 Fischer László, Selmeczbánya, izr.
Gavora Gusztáv, Berezó, N yitra  vm., ev.
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Goldbecher Jenő, Selmeczbánya, ev.
Goldstücker Győző, Dobrastelep, Zólyom vm., izr.
Grendel Gyula, Farnad, Esztergom vm., ev.

15 Joerges Rikárd, Selmeczbánya, ev.
K artalik  József, r. tdm., Selmeczbánya. ev.
Kiszely Zoltán, Bát, Hont vm., ev.
Kram ár János, Lissó, Hont vm., ev.
László Tibor, Selmeczbánya, izr.

20 Lichy István, Selmeczbánya, ev.
Lupták István, ism., Selmeczbánya, r. k.
Müller Samu, ism., Selmeczbánya, izr.
Nemcsok János, Selmeczbánya, r. k.
Paless Géza, Selmeczbánya, ev.

25 Pecher Sámuel, Selmeczbánya, ev.
Pollák Gusztáv, Selmeczbánya, izr.
Rémén József, Selmeczbánya, ev.
Réz Endre, Selmeczbánya, ev.
Schrom Gyula, ism., Selmeczbánya, ev.

30 Singer Oszkár, ism., Selmeczbánya, izr.
Sipka Pál, Sálfalva, Zólyom vm., ev.
Skarvan Adalbert, Bát, Hont vm., ev.
Susiczki László, Selmeczbánya, izr.
Szembratovics Ervin, Selmeczbánya, r. k.

35 Vasváry Béla, Békéscsaba, Békés vm., ref.
V értes Ferenc, r. tdm., Selmeczbánya, r. k.
Visnyovszky Dániel, Selmeczbánya, ev.
W interstein  Miksa, Selmeczbánya, izr.
Zsáinbor István, Selmeczbánya, ev.

M agántanulók:

40 Clirieii Gusztáv, Béld, Hont vm., ev. (Vizsgálatlan maradt). 
Czibor Ferenc, ism., Nógrád, Nógrád vm., r. k.

K im aradtak:

Fáczány Rezső ism., Selmeczbánya, r. k.
Kulka Béla, Nagylócsa, Bars vm., izr.
M urár János, Selmeczbánya, r. k.
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III. osztály.

Bogya Kálmán, Nógrádszentpéter, ev.
Brza József, Szitnyatő, Hont vm., ev.
E ckstein Artúr, Selmeczbánya, izr.
Einhorn Herman, Selmeczbánya, izr.

5 Elkán Lajos, Kalocsa, P est vm., izr.
Engel Imre, Selmeczbánya, izr.
Fischer Ede, Kishind, N yitra vm., izr.
Fodor József, Kemencze, Hont vm., r. k.
Heiler Gábor, Hegybánya, Hont vm., r. k.

10 Koricsánszky Vilmos, Felsőterény, Hont vm., ev. 
Läufer Zoltán, Kálkápolna, Heves vm., izr.
Lámer László, Selmeczbánya, ev.
Lukacsek Emil, r. tdm., Selmeczbánya, ev.
Lukács Jenő, r. tdm., Libetbánya, Zólyom vm., ev. 

15 Markó Pál, Felsőhámor, u. p. Bród, Bars vm., ev. 
M átray Mihály, Selmeczbánya, ev.
Paksy Aladár, r. tdm., Palást, Hont vm., ev. 
Palásti József, r. tdm., Zsibritó, Hont vm., r. k. 
Palásty Gusztáv, r. tdm., Zsibritó, Hont vm. r. k. 

20 Reiner Aladár, Selmeczbánya, izr.
Simko Miroszláv, r. tdm., Selmeczbánya, ev. 
Soltész Jenő, Zólyom, r. k.
Steiner Dezső, Ujanlálfáivá, Gömör vm., izr. 
Szametz János, r. tdm., Ledény, Hont vm., ev.

25 V alentik Béla, Selmeczbánya, ev.
Varjú Jenő, Zólyom, ref.
Weisz Barna, Selmeczbánya, izr.

IV. osztály.

Baum erth László, Selmeczbánya, ev.
Bátyel Gyula, Egyházmarót, Hont vm., ev.
Beer Ágoston, Selmeczbánya, ev.
Beer Samu, ism., Selmeczbánya, ev.

5 Bing Béla, Selmeczbánya, izr.
Czibula József, Jeczenye, Zólyom vm., r. k. 
Fenyves Samu, Derzsenye, Hont vm., ev.
Frey János, Selmeczbánya (Bélabánya), ev.
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Gavora Rezső, Berezó, Nyitra vm., ev.
10 Gál Ferenc, r. tdm., Vámosmikola, Hont vm., ref. 

Grosz Ármin, Várna, Trencsén vm., izr.
Horváth József, Mosócz, Turóez vm., ev.
Jaksy József, r. tdm., Breznóbánya, Zólyom vm., ev. 
Kuti István, Selmeczbánya, r. k.

15 Menyes János, r. tdm., Nagybörzsöny, Hont vm., ev. 
Pauliny i Oszkár, r. tdm., Garamszeg, Zólyom vm., ev. 
Philadelphy Jenő, Selmeczbánya, ev.
Réz Ferenc, Selmeczbánya, ev.
Schmidt László, Zólyomlipcse, Zólyom vm., ev.

20 Schoss János, Selmeczbánya, ev.
Singer Ervin, Selmeczbánya, izr.
Sós László, Selmeczbánya, izr.
Squór Gusztáv, Nemesoroszi, Bars vm., r. k.
Stern László, Hegybánya, Hont vm., izr.

25 Stimmel János, Cseri, Hont vm., ev.
Szegedin Jenő, Németi, Hont vm., izr.
Sziberth Gusztáv, ism., Tápiószecső, P es t vm., ev. 
Térén József, Selmeczbánya, ev.
Vitális Sándor, r. tdm., Selmeczbánya, ev.

30 W eber Gyula, Zólyom, Zólyom vm., ev.
W ittich István, Selmeczbánya, r. k.
Zsurilla József, Selmeczbánya, r. k.

V. osztály.

Andrassován Gyula, Zólyomlipcse, Zólyom vm., ev. 
B arlai E rvin, Selmeczbánya, ev.
Bauiuertli E(le, r. tdm., Selmeczbánya, ev.
Baum erth Gyula, Selmeczbánya, ev.

5 Baum erth Károly, r. tdm., Selmeczbánya, ev.
Becker E rv in , tdm., Selmeczbánya, ev.
Béi’czy László, Berencsfalu, Zólyom vm., ev.
Chrien Jenő, Selmeczbánya, ev.
Cserny Kálmán, Selmeczbánya, r. k.

10 Gavora Gusztáv, r. tdm., Miava, N yitra vm., ev.
Gemziczky Gyula, r. tdm., Breznóbánya, Zólyom vm., ev. 
Goldschmied Salamon, Selmeczbánya, izr.



Grünwald Ármin, Zsibritó, H ont vm., izr.
Jeszenszky Ferenc, Zábor, Turóc vm., ev.

15 László Ákos, Selmeczbánya, izr.
N ather Aladár, Zólyombrézó, Zólyom vm., r. k. 
Pázm ány József, Alsóhámor, Bars vm., ev.
Polacsek Ernő, Gyekés, Hont vm., izr.
Pollák Ernő, Selmeczbánya, izr.

20 Reiner József, Selmeczbánya, izr.
Sommer János, Selmeczbánya, ev.
Stollmann Károly, Beszterczebánya, Zólyom vm., ev. 
Yisztreicli Nándor, Bát, Hont vm., izr.
Vitális Károly, r. tdm., Selmeczbánya, ev.

25 W einberger Jenő, Bát, Hont vm., izr.
Weisz Jenő, r. tdm., Kalocsa, P est vm., izr.
Zsámbor Ernő, tdm., Selmeczbánya, ev.

M agántanulók:
Barlai Dalma, Selmeczbánya, ev.
Jeszenszky Elek, Hontudvarnok, ev.

30 Salamon Margit, Zólyom, ref. (Vizsgálatlan maradt.)

VI. osztály.

Bakos János, Bakabánya, Hont vm., ev.
Blumenfeld Jenő, r. tdm., Selmeczbánya, izr. 
Csierni János, r. tdm., Bodorfalu, Turócz vm., ev. 
Drexler Gyula, Felsőszabadi, Zólyom vm., izr.

5 Engel Ernő, Selmeczbánya, izr.
Fendt Vilmos, Felsőbaka, Hont vm., ev.
Hrusovszky Ödön, Bakabánya, Hont vm., r. k. 
Jurányi Károly, Ságli, N yitra vm., ev.
Koricsánszky Pál, Felsőterény, Hont vm., ev.

10 Michaelisz Elemér, Aranyida, Abauj-Torna vm., ev. 
Reményi Sándor, Selmeczbánya, izr.
Rosenthal Benő, Selmeczbánya, izr.
Spiegel Frigyes, Selmeczbánya, r. k.
Szerencsés Pál, Mogyoród, P es t vm., ev.

15 Szlúka László, Bagyan, Hont vm., ev.
Vitéz Lajos, r. tdm., Bánluzsány, Trencsén vm., ev.
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Weisz Béla, Selmeczbánya, izr.
W elw árd László, tdm., Selmeczbánya, izr.
Wihl Lajos, Beszterczebánya, Zólyom vm., r. k.

20 W interstein  Lipót, Selmeczbánya, izr.
Zsámbor Pál, tdm., Selmeczbánya, ev.

M agántanulók:
Weisz Margit, Selmeczbánya, izr.
Schliesshahn Henrik, Sopron, ev. (Vizsgálatlan maradt.) 
Hroziencsik Vilmos, Salgótarján, Nógrád vm., ev. (Vizsgá

latlan  maradt.)
Czukrász Gyula, Vámosmikola, Hont vm., r. k.

Kizáratott:
Jeszenszky Ferenc, Mosócz, Turóc vm., ev.

V II. osztály.

Bajzáth Andor, Beszterczebánya, r. k.
Bakay Zoltán, Nagyócsa, Zólyom vm., ev.
Bing Aladár, Selmeczbánya, izr.
Cservinka Kornél, Újbánya, Bars vm., r. k.

5 Fenyves Pál, Derzsenye, Hont vm., ev.
Fizély Gyula, Selmeczbánya, ev.
Hacher Géza, Vilinyepeszerény, Bars vm., r. k.
Hazslinszky László, Beszterczebánya, ev. (Vizsgálatlan 

maradt.)
írás Béla, Vámosmikola, Hont vm., r. k.

10 Jakoby András, r. tdm., Selmeczbánya, ev.
Jankó István, Budapest, r. k.
Joerges Ágost, Selmeczbánya, ev.
Klára Lajos, Beszterczebánya, ref.
Kollár István , r. tdm., Tápiószentmárton, Pest. vm., ev.

15 Pfeilmayer Mihály, Selmeczbánya, r. k.
Reich Kálmán, Csacza, Trencsén vm., izr.
Rozinay Sándor, Garam szentkereszt, Bars vm., r. k.
Sajtos Gyula, Selmeczbánya, g. k.
Szentistványi Dezső, Selmeczbánya, ev.

20 Szíberth Géza, Tápiószecső, Pest vm., ev.



W aldinann K ároly, r. tdm., Nyitra, N yitra vm., izr.
Weil Henrik, r. tdm., Oderberg, Osztr. Szilézia, izr.
Weisz Albert, Selmeczbánya, izr.

M agántanuló:
Schliesshahn Henrik, Sopron, ev. (Vizsgálatlan maradt.) 

VIII. osztály.

Blumenfeld Sándor, r. tdm., Selmeczbánya, izr.
Cserny Ágoston, Selmeczbánya, r. k.
Czímer László, Garamvezekény, Bars vm., ref.
Czukrász Zoltán, Vámosmikola, Hont vm., r. k.

5 Derék Emil, Beszterczebánya, Zólyom vm., ev.
Dianovszky János, r. tdm., Darázsi, Hont vm., ev.
Dukon Béla, Nagytőre, Bars vm., ref.
Faller Jenő, Hegybánya, Hont vm., r. k.
Grillusz Alfréd, Selmeczbánya, ev.

10 Hacher Béla, Vihnye, Bars vm., r. k.
Heiler István, Hegybánya, Hont vm., r. k.
H orvát Dániel, Selmeczbánya, izr.
Janovics János, Oszlány, Bars vm., r. k.
Jeszenszky Ernő, Udvarnok, Hont vm., ev.

15 Jórend Gyula, Korpona, Hont vm., ev.
Reviczky Pál, Bát, Hont vm., ev.
Kubisch Gyula, Erdőbádony, Zólyom vm., ev.
Láng Antal, Selmeczbánya, r. k.
Liptai Béla, Fakóvezekény, Bars vm., ev.

20 Lukács Nándor, r. tdm., Libetbánya, Zólyom vm., ev. 
Majer János, Szklanyina, Turócz vm., ev.
Nagy István, Radvány, Zólyom vm., ref.
Niederland Gyula, Selmeczbánya, ev.
Paczelt Béla, Selmeczbánya, r. k.

25 Pável Árpád, Adony, Fehér vm., r. k.
Pivarcsek Lajos, Tótpelsőcz, Zólyom vm., ev.
Plank Zoltán, Végles, Zólyom vm., r. k.
Pósa Arnold, Divény, Nógrád vm., ref.
Réz Géza, Selmeczbánya, ev.

30 R icotti Miklós, Zólyom, Zólyom vm., r. k.
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Thuránszky Győző, Liptószentmiklós, ev.
Tihanyi Kamii, Hegybánya, Hont vm., r. k.
W eisz Jenő, Selmeczbánya, izr.
Weisz Samu, Selmeczbánya, izr.

M agántanulók:
35 Kövecs Nándor, Magyarlápos, Szolnok-Doboka vm., r. k.

(Vizsgálatlan maradt.)
Novák Mihály, Palócza, Nógrád vm., ev. (Vizsgálatlan 

maradt.)
Pecznik András, Kölpény, Bácshodrog vm., ev.
Tomcsányi Ferdinánd, Turóczszentm árton, Turócz vm., ev. 

(Vizsgálatlan maradt.)
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3. Tan- és élelmeződíj elengedés, ösztöndíjak, segélyek,
jutalmak.

(Összeg: 6009 K.)

Tandíjelengedésben 39 főgimnáziumi növendék részesült. 
Az elengedett összeg 702 K.

Az élelmező díjból 33 főgimnáziumi tanulónak összesen 
2280 K-t engedtünk el. A Szuplikációból 2305'82 K gyűlt be.

Ösztöndíjat, segélyt, ju talm at 51-en k ap tak  3027 K ér
tékben és pedig:

a) Az iskola saját ösztöndíjalapjaiból:
1. Az Ollik Pál-féle családi ösztöndíjat (240 K)-: Krump 

Kálmán IV. o. t. 1911— 12. évre s ugyanő m int I. éves tan ító 
képzői növendék 1912— 13. évre.

2. ü r . Szmik Gyuláné sz. Hoff er Klára-félét (á 479 K): 
Faller Jenő és Tihanyi Kamil VIII. o. t.

b) Az iskolához k ö tö tt nem saját ösztöndíjalapokból:
3. A Teleky-Róth Johanna grófnő-félét (á 65 K): Kubisch 

Gyula és Lukács Nándor VIII. o. t.
4. Németh István-félét (84 K): Dianovszky János VIIL 

o. tanuló.
c) Az iskolai segélyekből:
5. Szeberényi Ivánka-félót (á 50 K): K artalik József

II. o. t., Niederland Gyula VIII. o. t.
6. Bánóczy Sámuel-félét (á 40 K): Paless Géza II. o. t ,  

Brza József, Lukacsek Emil III. o. t., Baum erth Gyula V. o. t.
7. Jánoshegyi W ankovics Lajos-félét (16 K): Hruskovicz 

István I. o. t.
8. Eiben József és Terézia-félét (40 K): W ittich István

IV. o. t ,  Cserny Ágoston VIII. o. t.
9. Breznyik János-félét (á 40 K): Vasváry Béla II. o. t., 

Jakobey András VII. o. t.
10 Csík-Olajos Terézia-félét (40 K): Gál Ferenc IV. o. t.
11. Zsigmondy Vilmos-félét (24 K): Paulinyi Oszkár IV.

0. tanuló.
12. Nagylaki egyházi segélyét: —
13. Leidenfrost—Kostenszky-félét (12 K): Plech József

1. o. tanuló.
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14. Dr. Luther M árton jubileum-félét (10 K): Simkó 
Miroszlav III. o. tanuló,

15. Báró Radvánszky A ntal—báró Nyáry Antal-félét (16 
K): Michaelisz Elemér VI. o. t.

16. Csemez Miklós—dr. Székács József-félét (16 K): 
Paksy Aladár III. o. t.

17. Schulcz Endre-félét (40 K): V itális Sándor IV. o. t.
18. Csemez Miklós-félét (á 100 K): Gemziczky Gyula V., 

Gsierni János VI-, Kollár István  VII., Lukács Nándor VIII. 
o. tanulók.

19. Jezsovicsianumot (16 K): Lukács Nándor VIII. o. t. 
a legjobb m athem atikai dolgozatáért.

20. Földváry-félét (40 K): Becker Ervin V. o. t.
%

f) Magánosok adományaiból:
21. Gr. Stainlein O ttó-félét (420 K) a következő tiszta 

jeles tanulók: Bruszt Jenő, Zsámbor István II., Szametz János
III., Menyes János, Paulinyi Oszkár IV. o. t. á 30 K, Barlai 
Ervin, Baum erth Ede, Becker Ervin, Gavora Gusztáv V., Kollár 
István VII., Kubisch Gyula VIII. o. t. á 45 K.

22. Selmecbánya város jutalom díját (20 K): B ruszt Jenő
II. o. tanuló.

23. Farbaky István lie. felügyelő jutalom díját (á 10 K): 
Bóna István I. o. t. a m agyar nyelvben, R icotti Miklós VIII. 
o. t. a szabadkézi rajzban elért jeles előmeneteléért.

24. Guttm ann Samu jutalom díját (á 10 K): Visztreich 
Nándor V. o. t., Waldmann Károly VII. o. t.

25. A helybeli izr. nőegylet jutalom díját (10 és 20 K): 
László Ákos V. o. t. (10 K), Blumenfeld Jenő VI. o. t. (20 K).

56. A líceumi zenetársaság jutalm át (25 K): Lukács Jenő
III. o. tanuló.

g) A Breznyik-birtok jövedelméből kivételesen, mint 
Breznyik-rokonnak, Vasváry Béla II. o. tanulónak 30 K se
gélyt ju tta ttu n k .

Köszönetünk kifejezésével i t t  említjük meg, hogy Joerges 
Ágost, helybeli könyvkereskedő 26'40 K értékben 8 drb. ju
talomkönyvet küldött in tézetünk szorgalmas tanulóinak. Nyolc 
tanulónak adtuk.
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4. Évzáró vizsgálatok.
A VIII. osztály osztályvizsgálatait május 5-én kezdtük. 

A vallástani május 15-ére esett. Minthogy az ág. h. ev. 
egyházegyetem a VIII. osztálynak vallástani vizsgálatát é re tt
ségi vizsgálatnak je len te tte  ki, ezen az érettségi vizsgálati 
uj u tasítás  24. §-a szellemében ré sz t vettek  az érettség i 
vizsgáló-bizottság összes tanárai. A VIII. osztály többi osztály- 
vizsgálatai május 17-éig bezárólag ta r ta tta k  meg.

Az érettségi írásbeliek idején a délelőttökön az iskola 
az I—VII. osztály tanulói számára zárva volt; ők ezen idő 
a la tt felváltva a to rn a té rre  jártak , délutánonként pedig 2 óra 
elméleti oktatásban részesültek.

Az I—VII. osztály osztályvizsgálatait június 12-től június 
18-ig ta r to ttu k  meg.

Június 21-én fejeztük be a tan év e t a nyilvános tanulók
kal, kiknek ekkor ad tu k  ki a bizonyítványokat és az ösztön
díjakat.

Június 19-én folytak le a m agántanulók vizsgálatai.



IV. A könyvtárak és szertárak állapota 
és gyarapodása.

1. Líceumi könyvtár.
Őre: Suhajda Lajos.

I. Önálló m ü vek:
1. Almanach. Magyar Tud. Akad. — 1913-ra.
2. Amundsen. Roald —. Die Eroberung des Südpols. 2 k.
3. Antal Géza. A gályarabszabadító De Ruyter Mihály.
4. Aujeszky Aladár dr. A baktérium ok term észetrajza.
5. B ain  Alexander. Neveléstudomány. Ford. dr. Szemere 

Samu. 2 k.
6. Balázs István dr. A m agyar középiskolai ok ta tás 

reformja különös tek in te tte l a term észettudományi és a 
nemzeti tárgyakra. A szerző ajándéka.

7. Bartal Aurél dr. Szerves készítm ények előállítása.
8. Basta György hadvezér levelezése és iratai. 2 k.
9. Behrendsen-Götting. Lehrbuch der M athem atik nach 

modernen Grundsätzen. 2 k.
10. Bérezik Árpád  színművei. 5 k. Bérezik Arpádné 

ajándéka.
11. B lattny Tibor. A  jegenyefenyő erdőgazdasági jelen

tősége növényföldrajzi szempontból. A szerző ajándéka.
12. Blattny Tibor. A szelidgesztenye elterjedési és 

tenyészeti viszonyai a magyar állam területén. A szerző ajándéka.
13. B lattny Tibor. Megjegyzések Pax „Grundzüge der 

Pflanzenverbreitung in den K arpathen1- c. munkájához. A 
szerző ajándéka.

14. B lattny Tibor. Újabb adatok a Syringa Josikaea 
Jacq. fii. elterjedéséhez. A szerző ajándéka.

15. Bolla Martinus. Primae lineae históriáé universalis. 
Weisz Jenő V. o. t. ajándéka.
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16. Borsos István. A  pápai ref. főiskola könyvtárának 
katalógusa. II. k. A pápai, ref. főiskola ajándéka.

17. Borsos István. A pápai ref. főiskola érem gyűjte
ményének leírása. II. k. A pápai ref. főiskola ajándéka.

18. Bölsche W. A term észettudom ány fejlődésének 
története . 2 k.

19. B rard  C. P. G rundriss der Bergbaukunde. Suhajda  
Lajos lie. tanár ajándéka.

20. Carlyle Tamás. A  francia forradalom története . 3 k.
21. Cheselden. W illiam  — Anatomie des menschlichen 

Körpers. Weiss Jenő V. o. t. ajándéka.
22. Chrenóczy-Nagy József dr. A  madár. A nyitravárme- 

gyei természeti, egyesület ajándéka.
23. Concha Győző. Ünnepi dolgozatok — egyetemi ta n á r

sága negyvenéves emlékére.
24. Császár Elemér. Ányos Pál. (1756— 1784). É letrajz.
25. Csengey Gusztáv. Vallásos költem ények és énekek.
26. Czirbusz Géza dr. A  nemzeti művelődés geográfiája 

és a geográfiái fatalisták.
27. D’Annunzio Gabriele. A tűz. Ford. Lyka Károly.
28. Darwin Charles. Egy term észettudós utazása a 

föld körül 2 k.
29. Detmer. Dr. W. —. Das kleine pflanzenphysiologische 

Practicum.
30. Dézsi Lajos dr. Tinódi Sebestyén. Életrajz.
31. Dittrich Dr. Max — . Anleitung zur Gesteinsanalyse.
32. Dolgozatok. Békefi Rémig egyetemi tanár működésé

nek emlékére. Ajándék.
33. Doyle. A. Conan. Das Geheimnis von Cloomber- 

Hall. Ajándék.
34. Ebbinghaus. H erm ann  —. Abriss der Psychologie.
35. Emerson B. W. Die Sonne segnet die Welt. Essays.
36. Évkönyve. Az országos ág. h. ev. tanáregyesület — 

az 1910 11 — 1911/12 évről. 2 k.
37. Évkönyve. Az országos ref. tanáregyesület — az 

1911/12 évre.
38. Evlapjai. A Kisfaludy társaság — 46-ik k.
39. Ferrero. Guglielmo. — Die D ichter Roms.
40. Ferrero. Guglielmo —. Die Frauen der Cäsaren.
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41. Ferenczy István  levelei. Közzéteszi dr. W allentinyi 
Dezső. Rimaszombat város ajándéka.

42. Fényes László. Egy vöröskeresztes ember naplója a 
Balkán-háború idejéből.

43. Fucskó Mihály dr. A burgonya hipertrofiás szövetei. 
A  szerző ajándéka.

44. Fucskó Mihály dr. A Papilionatae term ésfalának 
anatómiai, fejlődéstani és biológiai ism ertetése. A szerző 
ajándéka.

45. Fucskó Mihály dr. Virágbiológiai megfigyelések a 
Campanula fajokon. A szerző ajándéka.

46. Gardner A. E. A régi Athén. II. k.
47. Gárdonyi Géza. D urbints sógor. Id. Oszvaldt Gusztáv 

ajándéka.
48. Gerstücker Friedrich. Ausgewählte Werke. 24 k. 

Kachelmann Farkas főbányatanácsos ajándéka.
49. Gleichen-Russwurm A. Elegantiae. Geschichte der 

vornehmen W elt im klassischen Altertum.
50. Glósz János. Latin nyelvtanítási kérdések.
51. Goebel K. Einleitung in die experimentelle Morpho

logie der Pflanzen.
52. Goerth A. A tan ítás művészete.
53. Goldzilier Ignác. Előadások az iszlámról.
54. Gross Félix dr. K ant — breviárium. K ant világ

nézete és életfelfogása.
55. Groth P. Tabellarische Übersicht der Mineralien.
56. H artm ann Eduard. Grundriss der Psychologie.
57. Hobson I. A. A  vagyon tudománya.
58. Horváth Endre. A magyar helyesírás szótára és 

szabályai.
59. Hoff ding Harald. Psychologie in Umrissen auf Grund

lage der Erfahrung.
60. Indokolás a zsinati bizottság által kidolgozott 

javaslathoz.
61. Im re Sándor. Nemzetnevelés.
62. Javaslata. A zsinati b izottság —  a magyarországi 

ág. h. ev. egyház alkotm ánya I I —-VI. részének módosítása és 
kiegészítése tárgyában.
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63. Jászai Oszkár. A nemzeti államok kialakulása és á 
nemzetiségi kérdés.

64. Jegyzéke. A m agyarországi ág. h. ev. egyetemes 
egyház levéltárának — I. k. A püspöki hiv. ajándéka.

65. Jegyzőkönyve. A besztercebányai tankerü let III. igaz
gatói értekezletének.

66. Jegyzőkönyve. A dunamelléki ref. egyházkerület 
1913. rendes közgyűlésének.

67. Jegyzőkönyve. A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 
1912. rendes közgyűlésének —.

68. Jegyzőkönyve. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
1912. rendes közgyűlésének —.

69. Jegyzőkönyve. A dunántúli ref. egyházkerület 1913. 
rendes közgyűlésének —.

70. Jegyzőkönyve. A magyarhoni egyetemes ev. egyházi 
gyám intézet 1912. rendes közgyűlésének — .

71. Jegyzőkönyve. A nagyhonti ág. h. ev. egyházmegye 
1912. rendes közgyűlésének —.

72. Jelentés a Luther-társaság 1911. működéséről.
73. Jelentése. A vallás- és közokt. m iniszter — az 

országos tanári nyugdíj- és gyám intézet 1911. állapotáról.
74. Jost Ludwig dr. Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.
75. Katancsich Math. Petrus. Is tri adeolarum geographia 

vetus. Pars I. Baumerth Ede és Károly V. o. t. ajándéka.
76. Kiss Ernő. Szemere B ertalan.
77. K lupathy Jenő. Physikai mérések. I. rész.
78. Könyvtára. Magyar írók arany —. 30 k. Kachelmann 

Farkas főbányatanácsos ajándéka.
79. Kraemer Hans. Der Mensch und die Erde. IX. k.
80. Landsberg Bernhard. D idaktik des botanischen 

U nterrichts.
81. Lázár Béla dr. Szinnyei Merse Pál, a pleinair festés 

előfutára.
82. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der 

Gymnasien und Realschulen. 19 f.
83. Lengyel Béla. A quan tita tiv  chemiai analysis elemei.
84. Lhotzky Heinrich. Az emberiség jövője.
85. Maupassant. Guy de — . Egy élet. Regény.
86. Márton Jenő. M agántanulók útm utatója.
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87. Mecsnikov. Optim ista világnézet. Betegség, öreg
ség, halál.

88. Messer August. Geschichte der Philosophie. 3 k.
89. Meyer C. F. A b ará t násza és egyéb novellák.
90. Méhely Lajos. A földi kutyák fajai. A Tud. Akad. 

ajándéka.
91. Molnár Ferenc. A farkas. V ígjáték 3 felv.
92. Müller Karl. Das Buch der Pflanzenwelt. 2 k. 

Kachelmann Farkas fő  hányatanácsos ajándéka.
93. Műveltség könyvtára. A magyar irodalom története . 

Szerk. Ferenczi Zoltán.
94. Névtára. A m agyarországi ág. h. ev. egyház egye

tem es — az 1912—13. évre. Ö sszeállította Hegedűs János.
95. Nuricsán József dr. Ú tm utatás a chemiai k ísérle

tezéshez.
96. Oklevéltára. M agyarország m elléktartom ányainak —.

III. k. Alsó-szlavóniai okm ánytár.
97. Oppenheimer Franz. Az állam. Ford. Sebestyén Ede.
98. Palante G. A sociológia vázlata.
99. Pap István. A belmissió hősei.

100. Pater Walter. A renaissance. Ford. Sebestyén Károly.
101. Révai Nagy Lexikona. VI—VII. k. 2 k.
102. Rossel Virgile. Anna Sentéri. Roman. Ajándék.
103. Sándor József. Az Em ke m egalapítása és negyed- 

százados működése 1885—1910. Az Emke ajándéka.
104. Sándor József. Az Emke negyedszázados örömünne

pének leírása. Az Emke ajándéka.
105. Scherer István. A siketnéma-nevelés és ok tatás kézi- 

könyve.
106. Schneller Stephan dr. Die moralische Erziehung als 

angewandte Energetik. A szerző ajándéka.
107. Schönherr Gyula dr. emlékezete. A vall. és közokt. 

min. ajándéka.
108. Schücking Levin. Der Kampf im Spessart. Ajándék.
109. Slaby A. A szikratávíró.
110. Soddy Frederick. A rádium. Ford. Salamon Gábor.
111. Spectator. Egy időszerű nemzetiségi politikai kérdés. 

K irály E rnő  lie. igazgató ajándéka.
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112. Szathm áry Sándor. A jövedelemadóról szóló 1909. 
évi X. t.-c. betűsoros m agyarázata.

113. Szelényi Ödön dr. A vallás helyzete a jelenkor 
szellemi életében.

113. Szepesi M ihály. Adóügyi útm utató.
115. Széchenyi eszmevilága. I. k.
116. Székács-emlékkönyv, Közzéteszi a magyarhoni ág. h. 

ev. egyház theol. akadém iájának (Pozsony) Székács József-köre. 
K irály E rnő lie. igazgató ajándéka.

117. Takács Zoltán. A pápai ref. főiskola Br. Baldácsi 
Antal-féle m etszetgyüjtem ényének katalógusa. A pápai ref. 
főiskola ajándéka.

118. Than Károly. A qualitativ chemiai analyzis elemei.
119. Timerding H. E. Die Erziehung der Auschauung.
120. Timerding H. E. Die kaufmännischen Aufgaben im 

m athem atischen U nterricht der höheren Schulen.
121. Törvényjavaslat az országgyűlési képviselők válasz

tásáról.
122. Uliac — Trémadeure. Astronomie e t météorologie. 

Kachelmann Farkas főbányatanácsos ajándéka.
123. Vallásoktatás. Ag. li. ev. keresztyén — a középfokú 

iskolákban. Ajándék.
124. Vargha Daniján dr. Te Deum és Te Mariam fordí

tása  kódexirodalmunkban. A szerző ajándéka.
125. Velenovsky Jos. Vergleichende Morphologie der 

Pflanzen. 3 k.
126. Velics Anton dr. Über die M nemotechnik der Zukunft.

A szerző ajándéka.
9

127. Wettstein Richard. Handbuch der system atischen 
Botanik.

128. Zeiller Henry. Mémoire sur les roches éruptives 
e t les filous metalliferes du d istric t de Schemnitz. Kachelmann 
Farkas fő  bányatanácsos ajándéka.

129. Zempléni Árpád, Turáni dalok. A vall. és közokt, 
miniszter ajándéka.

130. Zsilinszky Mihály. Még egyszer a katli. autonómiáról 
és a papi vagyonról

A Heincz-örökösök ajándékozása folytán a líceumi könyv
tá r  121 művel 238 kötetben gyarapodott.
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Kachelmann Farkas főbányatanácsos úr 118, egy líceumi 
tanár  14 k ö te te t ajándékozott a könyvtárnak. A Petőfi-kör 
régi könyvtárából és a Bresnyik-hagyalék még be nem sorozott 
könyveiből pedig 104 k ö te tte l gyarapodott az állomány, úgy
hogy az egész évi gyarapodás 674 kötet.

II. Folyóiratok.
1. Akadémiai É rtesítő  1 k., 2. Á llattani Közlemények 1 

k., 3. Archaeologiai Értesítő  1 k., 4. Athenaeum 1 k., 5. Bota
nikai Közlemények 1 k., 6. Egyetemes Philologiai Közlöny 1 
k. (Suhajda Lajos lie. tan ár ajándéka), 7. E thnographia 1 k. 
(Dr. Vitális István  főiskolai ta n á r ajándéka), 8. Evang Családi 
Lap 1 k., Evang. (írálló 1 k., 9. Földrajzi Közlemények 1 k. 
(Dr. Vitális István  főiskolai ta n á r  ajándéka), 10. Földtani Köz
löny 1 k., 11. Gyámintézet 1 k., 12. Harangszó 1 k., 13. Her
kules 1 k., 14. Hivatalos Közlöny 1 k. (A nm. kultuszminiszter 
ajándéka), 15. Irodalom történet 1 k. (Suhajda Lajos lie. tan ár 
ajándéka), 16. Irodalom történeti Közlemények 1 k., 17. Magyar 
Chémiai Folyóirat 1 k., 18. M agyar Nyelv 1 k., 19. Magyar 
Paedagógia 1 k., 20. M athem atikai és Természettudományi 
É rtesítő  1 k., 21. Művészet 1 k., 22. Numismatikai Közlöny 
1 k., 23. Nyelvtudományi Közlemények 1 k., 24. Orsz. Közép- 
isk. Tanáregyes. Közlöny 1 k. (Suhajda Lajos lie. tan á r aján
déka), 25. P ro testáns Szemle 1 k., 26. Reclams Universum 2 
k. (Suhajda Lajos lie. tan ár ajándéka), 27. Századok 1 k., 28. 
Természettudományi Közlöny 1 k., 29. Turisták Lapja 1 k. 
Összesen 30 kötet.

III. Értesítő az 1911— 12. tanévről 221 darab.
Az összes gyarapodás 925 kötet, illetőleg füzet.
A tanári könyvtár egész állománya 20533 kötet, ille

tőleg füzet.

2. Ifjúsági könyvtár.
Őre: K laniczay Sándor.

A lefolyt tanévben részben vétel, részben ajándék útján 
96 művel (169 drb. 256 kötet) gyarapodott az ifjúsági könyvtár 
608 K 80 f értékben. Az év folyamán kiselejtezett könyvek 
(23 mű 31 drb. 34 kö te t 86 K 70 f értékben) leszám ításával
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az egész állomány jelenleg 2981 mű (3192 drb. 3897 kötet) 
9716 K 90 f értékben.

A könyvtárból az egész tanév folyamán 251 tanuló 4477 
művet v e tt  ki és pedig:

I. oszt. 43 tanuló 835 művet. Egy tanuló á tlag  19 művet.
II. „ 43 „ <87 „ „ » „ 18 ?J

III. „ 27 „ 545 „ „ „ „ 20 „
IV. „ 32 „ 569 „ „ „ „ 17 „
V. „ 27 „ 419 „ „ „ „ 15 „

VI. „ 23 „ 450 „ „ „ „ 19 „
VII. „ 23 „ 572 „ „ „ „ 24 „

VIII. „ 33 „ 300 „ ____9 „
251 tanuló 4477 művet. Egy tanuló á tlag  17 művet.

Az ifjúsági könyv tárt használták a helybeli ev. Csemez 
tanitóképzőintézet tanulói is, kik, 34-en 588 m űvet vettek  ki, 
egy tanuló átlag 17 művet.

Az ifjúsági kölcsönkönyvtár 61 szegényebb sorsú tanulót 
lá to tt  el 339 drb. tankönyvvel.

Mindazok, kik  könyvtárunkat ajándékaikkal gyarapí
to ttá k , fogadják hálás köszönetünket.

:->. K lasszika-filológiai szertár.
Őre: Klaniczay Sándor.

1. Hauptmerkmale der Baustile. Herausgegeben von J. 
Schneider und 0 . Metze. D ritte Auflage. Ferdinand Hirt u. 
Sohn in Leipzig. 11 falikép. 2. Römische K ultur im Bilde. 
Herausgegeben von Dr. Hans Lamer. 1910. Verlag von Quelle 
u. Meyer in Leipzig. 10 példány. 3. 40 drb. sztereoszkóp-kép 
a régiségtan és a m űvészettörténet tanításához.

A beszerzés értéke 104 K 50 f.

4. Történet-földrajzi szertár.
Őre: Szever Pál.

Az 1912. polgári év második felében jelentékenyebb gya
rapodás nem tö rtén t, csupán egy kis szekrényt szereztünk be 
15 K 60 f értékben. A szertár összes értéke jelenleg 2306 
K 30 f.
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5. Természetrajz-vegytani szertár.
Őre: Dr. Fucskó Mihály.

Gyarapodás: 1 drb. csíráztató  szekrény horganyból. 10 
drb. sö tétítő  henger papirosból. 1 drb. kézi mérleg. 4 drb. 
Bunsen-állvány teljes felszereléssel. 2 drb. forraló állvány 
aszbeszt lapokkal. 5 drb. szűrő állvány. 3 drb. üvegharang. 
Lombik. Forralócsésze. Üveg- és gummicsövek. Agyagtálcák. 
V irágcserepek és vegyszerek.

Az összes beszerzések é rték e  274 K.
A szertár leltári állománya: 16504 drb. 9966 K 04 f ér

tékben, mégpedig az álla ttárban  9299 drb. 4268 K 14 f; a 
növénytárban 5387 drb. 1359 K 10 f; az ásvány-, kőzet- és 
őslénytárban 1436 drb. 1381 K 55 f; eszköz 320 drb. 1352 K 
és bútor 56 drb. 2210 K 60 f értékben.

6. Természettani szertár.
Őre: Zwick Vilmos.

Gyarapodás: Készülék az összetett mozgás szem lélteté
sére. Foucault-inga. Készülék a hajlásbeli rugalmasság m éré
sére. Gyrometer. Tantalus pohara. Cupron-elem. Villamos tojás. 
Demonstrációs hőmérő. Gőzhenger átm etszeti mintája. Készü
lék a folyadékok hővezető képességének összehasonlítására. 
Fizikai faliképek. Ingaóra mintája. Crookes-csö foszforeszkáló 
anyagokkal. Drótspirális a hullámmozgáshoz. Forrasztó ké
szülék. Hoffmann-féle vízbontó. Kaleidoszkóp. Szögtükör. Főző
poharak és lombikok. Összesen 385 K értékben.

7 Rajzszertár.
Őre: Lenesé János.

Szaporodás:
1. „Die K u n st“, M onatshefte für freie u. angewandte

Kunst. XIV Jahrgang. Heft 1 12. (12 füzet). Vétel: 28 K 80 f.
2. „Kunstwart“ u. K ulturw art, Herausgeber F. Avenarius 

1913. Heft 1—6. Vétel: 5 K 40 f.
3. „Naturprodukt u. K unstw erk“ von Ludwig Volkmann. 

D ritte  Auflage. Dresden, Verlag v. Gerhard Kühtmann, 1911. 
Vétel: 9 K 60 f.
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4. „Rudolf v. Larisch, Unterricht in  ornamentaler Schrift“. 
D ritte  Auflage. K. K. Hof u. Staatsdruckerei, W ien 1911. 
Vétel: 4 K.

5. „Die redende Hand, von 0. L ein ig“. D ritte  Auflage. 
Verlag v. E rnst Wunderlich, Leipzig, 1911. Vétel: 3 K 60 f.

6. „Art et Décoration“ 17e Année No 1 — 8. (8 füzet). 
Revue mensuelle d’a r t  moderne. L ibrairie Centrale des Beaux 
Arts. Paris, 1913. Vétel: 30 K.

7. L ’Illustra tion“ Noel, 1912. Vétel: (antikvárius útján)6 K.
8. „Modern Etchings, Mezzotints and Dry-Foints“ Special 

W inter Number of „The Studio“, 1912—13. London. Vétel: 
7 K 20 f.

9. „As iparművészet könyve“. Szerkeszti: R áth György. 
Budapest, Athenaeum, 1913, Ill-ik kö te t. Vétel: 16 K.

10. „The Studio“ an illustrated Magazine of Fine and 
Applied Art. 12 füzet. 1912. London. Vétel: 17 K 28 f.

11. Egy tolható falitábla, fából és rajta egy üvegtábla.
12. „Fémtárgyak“ 13 drb. Vétel: 25 K.
13. „ Üveg- és porcellántárgyak“ Vétel: 14 K 58 f.
14. „Egy szürke galam b“. Kitömése: 3 K.



Y. A főgimnáziummal kapcsolatos intézetek s a 
liceumban fennálló egyesületek.

A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerületi Csemez-tanító- 
képző az iskolai év elején bevonulván újonnan épült hajlékába, 
á tad tuk  néki a zeneintézet vagyonát és felszerelését. Csak 
az egyik harmonium és az Ehrbar-zongora m aradt meg a lie. 
főgimnázium tulajdonában.

1. Élelmező.
G ondnok: Suhajda Lajos

k7< élelmezőben, szám ításba véve az évközben kimarad- 
ta k a t és a később jelentkezőket, összesen 119 tanulót (89 ág. 
hitv. ev., 10 ref., 19 rom. katb . és 1 izr.) lá ttu n k  el ebéddel 
és vacsorával. Ebédre hetenként- ötször húslevest, egyenként 
14 dekagramm húst és főzeléket, kétszer rá n to tt levest, 
k ö ríte tt  pecsenyét és főzeléket kaptak; vacsorára hetenként 
egyszer pörköltet vagy gulyáshúst, háromszor tész tá t (túrós, 
lekváros, mákos, darás felváltva), egyszer sült húst főzelékkel, 
egyszer sülthúst m ártással és egyszer csupán főzeléket. Ezen
kívül kap tak  fejenként ebédre is, vacsorára is 20—20 deka
gramm jó, ízes kenyeret.

Az élelmezői díj 202 K. Ez az összeg azonban, tek in tve 
az országszerte uralkodó, de különösen városunkban nagy 
m értékben m utatkozó drágaságot, nem fedezi az t a költséget, 
amelybe egy-egy élelmezős az in tézetnek kerül. Egy-egy tanuló 
évi ellátása már a múlt tanév folyamán kb. 240 K-ba került, 
e tanév folyamán pedig előreláthatólag még többe. Ebből ki
tűnik, hogy az élelmező minden bentétkező tanulóval szemben 
nagyfokú jótékonyságot gyakorol, amikor — nem véve számí
tásba az elengedéseket — m inden tanulóra kb. 38 K-t fizet

4
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rá tőkéjének és alapítványainak jövedelméből. Ez pedig 119 
tanulónál 4500 K-nál is nagyobb összegre rúg.

A tanítóképzőintézet tanulóira nézve az évi díj szintén 
200 K, melyhez 2 K gyógykezelési költség is járúl. Az így 
befolyó élelmezői díjösszegnek egynegyed részét azonban a 
dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület té r íti  meg az élelmező 
pénztárának s a szorgalmas és jó m agaviseletű tanulók ez 
összeg erejéig részesülnek elengedésben.

Mivel az iskola csak nagy anyagi áldozatok árán ta r tja  
fenn ezt a mindenkivel szemben jelentékeny segélyezést gya
koroló intézm ényt, figyelmeztetjük tanulóinkat, hogy becsüljék 
meg, m int olyat, mely nemcsak az ő javukat szolgálja, hanem 
szüleik terhein is nagyban könnyít. Egyszersmind esdő szóval 
fordulunk nagyrabecsűlt pártfogóinkhoz, gyülekezeteinkhez, 
lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz s mindazokhoz, k iket a jó 
Isten  anyagiakkal m egáldott, hogy adom ányaikat ne vonják 
meg ettő l a humánus intézménytől, mely a szegényebb sorsú 
tanulóifjúság hathatós, úgyszólván nélkülözhetetlen tám ogatója.

Csupán ebédért havonként 12, vacsoráért 8 K fizetendő. 
A seniorok évi 120, a portansok 100 K elengedésben része
sülnek, ha a rájuk bízott feladatnak pontosan és lelkiism eretesen 
megfelelnek.

M int eddig, ebben az évben is több, különösen szegény, 
szorgalmas és jó m agaviseletű tanulók, azonkívül, a seniorok, 
portansok és choralisták, összesen 33-an részesültek élelme
zői díjelengedésben. Az elengedett összeg 2280 K. Körülbelül 
ennyit gyű jtö ttek  supplicansaink s a gyűjtés eredményének 
megfelelő összeget szoktunk elengedni.

2. I’etöfi-kör.
A líceumi főgimnázium kebelében fennálló „Petőfi Ön

képzőkör“, mely ebben az évben tö ltö tte  be fennállásának és 
m unkásságának 86-ik esztendejét, a jelen tanévre 1913. szep
tem ber 25-én alakult meg JPattlovics I s tv á n  rö '.-nak, a 
magyar nyelv és irodalom tanárának  vezetésével, 107 taggal, 
kik közül 57 rendes, 50 rendkívüli volt. A kör rendes tagjai 
a k é t felső osztály tanulói voltak, az V—VI. osztály tanulói 
pedig m int rendkívüli tagok szerepeltek. Az alakuló-gyűlésen, 
az elnöknek az egyesület célját fejtegető beszéde s az alap-
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szabályok felolvasása után, a következő tanu lókat választot
ták  meg tisztviselőknek: ifjúsági elnök: Bukón Béla VIII. o. t., 
t itk á r: Lip ta i Béla VIII. o. t., főjegyző: Lukács Nándor VIII. 
o. t., aljegyző: Kollár István  VII. o. t., pénztáros: Kubisch 
G yula  VIII. o. t., ellenőr: Jeszenszky E rnő  VIII. o. t., levél
táros: Jakobey Andor VII. o. t. A tisz tik a r pontosan és lelki- 
ism eretesen te ljes íte tte  kötelességét.

Gyűléseit rendszerin t szerdán délután ta r to t ta  a kör. 
Összes gyűléseinek száma 31 és pedig ta r to t t  22 rendes, 3 
rendkívüli, 2 bizottsági, 1 alakuló, 1 zárógyűlést, ezenkívül 1 
nyilvános és 1 zártkörű  ünnepélyt. A rendes gyűlések napi
rendjére a szokásos bejelentéseken kívül a titk á rn á l benyúj
to t t  és előzetesen m ár m egbírált prózai és költői dolgozatok, 
szabadon válasz to tt vagy az elnök által feladott fejtegetések, 
előadások és szavalatok voltak kitűzve. A m egbírált dolgo
zatok, fejtegetések és szavalatok végleges elbírálás céljából 
közös megbeszélés tárgyai voltak. A tagok m unkásságának 
irányítása, szorgalmának fokozása és egyúttal az irodalmi 
munkálkodás módszerének elsajátítása vége tt a Kör vezetője 
ebben a tanévben is különböző tanulmányokból v e tt  té te lek e t 
h ird e te tt ki, amelyek kidolgozásával több tanuló próbálkozott 
meg kisebb-nagyobb sikerrel, alkalm at nyújtva a kör tagjai
nak egyes íróink működésének behatóbb tanulm ányozására, a 
műveikben m egnyilatkozó szépnek felism erésére és meg
értésére.

A tanév folyamán 23 munka é rk eze tt be: 20 prózai és 
3 verses. Jegyzőkönyvi d icséretet nyert 9, elismerésben ré
szesült 9, a többi m éltánylást kapo tt és tudomásul v é te te tt. 
B irálatlan m aradt 2. Sikerültebb dolgozatok voltak Faller Jenő
VIII. o. t. Verlaine-fordításai és Sajtos Gyula VII. o. t. versei.

Az élőszóbeli előadásban elért ügyesség feltüntetésére 
egyrészt a szabadelőadások, m ásrészt a szavalatok és a szó
beli bírálatok szolgáltak. Összesen 6 szabadelőadást hallot
tunk, melyek közül 2 dicséretesen sikerült, 2 sikerült, 1 nem 
sikerült, 1 birálatlan m aradt. Sikerültebbek voltak: Welwárd 
László  VI. o. t. előadása a széndioxydról és B iny Aladár VII.
o. t. előadása az elektromos világításról.

A tanév folyamán összesen 50 szavalat hangzott el, 
melyek közül 21 jegyzőkönyvi dicséretben részesült, 14 el
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ismerésben, a többi méltánylásban és tudomásul vételben. 6 
bírálatlan m aradt. A szavalásban k itűntek: Bukón Béla VIII. 
o. t., Jeszenszky E rnő  VIII. o. t., Eiptai Béla  VIII. o. t., Pável 
Árpád  VIII. o. t. és W aldmann Károly VII. o. t. Január 15-én 
és 22-én ta r to tta  meg a kör a víg, április 16-án és 23-án 
pedig a komoly szavalóversenyt, melyen a versenyzők te tszé s  
szerint választo tt költeménnyel léphettek  fel. A vígszavalat 
10 korona versenydíját Pável Árpád  VIII. o. t., a komoly 
szavalat 10 korona versenydíját pedig W aldm ann Károly VII. 
o. t. nyerte el.

E lhangzott összesen 72 bírálat. Ezek közül 21 írásbeli, 
51 szóbeli volt.

A tagok tevékenységének élesztésére s a sikeresebb 
munkálkodás jutalm azására a kör ez évben hét pályaté te lt 
tű zö tt ki, azonban csak k e ttő  részesült jutalomban. Ezek a 
következők:

1. A H unyadiak szerepe történelmünkben. Szever Pál 
tan ár úr bírálata alapján 20 korona jutalomban részesült. 
Szerzője: Weiss Albert VII. o. t.

2. Ab elektromos világítás. Raksányi Samu tanár úr bírá
la ta  alapján 20 koronával ju talm azott pályamű. Szerzője: 
B ing Aladár VII. o. t.

A hazafias érzés ápolása s a nagyjaink iránt való ke
gyelet lerovása v ég e tt 2 ünnepi gyűlést t a r to t t  a kör: 1 zá rt
körű t és 1 nyilvánosát.

Október 9-én ta r to t t  zártkörű  ünnepén az aradi vértanúk  
emlékének áldozott a kör. Ennek az ünnepi megemlékezésnek 
sorrendje a következő volt: 1. Himnusz. 2. Előszó. Ir ta  és 
előadta Kevicsky Pál VIII. o. t. 3. Az aradi vértanúk. Csen- 
gey Gusztávtól. Szavalta L ip ta i Béla V ili. o. t. 4. Ünnepi 
beszéd. Ir ta  és előadta Rés Géza VIII. o. t. 5. Őszi alkonya- 
tok. Novella. I r ta  és felolvasta Sajtos Gyula VII. o. t. 6. Egy 
gondolat bánt engemet. Petőfi Sándortól. Szavalta Bukón Béla 
VIII. o. t. 7. Szózat.

Mint minden évben, ebben az évben is nyilvános, hazafias 
ünnepet rendezett a kör a magyar szabadság emléknapján, 
március 15-én, ezúttal kivételesen reggel 8 órakor, az új lí
ceumi épületben, az egész tan ári kar, az ifjúság és Selmec
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bánya hazafias, művelt, nagyszámban megjelent közönségének 
részvételével. Műsora a következő volt:

1. Himnusz. Énekelte az ifjúság és az ünneplőközönség.
2. Megnyitó beszéd. Irta  Sajtos Gyula VIII. o. t. Elmondta 

Kollár István  VII. o. t.
3. A koldus. Ábrányi Emiltől. Szavalta Lip ta i Béla VIII. o. t.
4. Ünnepi beszéd. Irta  Kollár István VII. o. t. Elmondta 

Jacobey Andor VII. o. t.
5. Tárogatóhangok. Melodráma. Fizély Gyula VII. o. t. 

zongorakíséretével előadta W aldm ann Károly VII. o. t.
6. Hangulatkeltő írás. Ir ta  és felolvasta Sajtos Gyula VII o. t.
7. Petőfi visszatér. Váradi A ntaltól. Szavalta Jeszenszky 

E rnő  VIII. o. t.
8. Szózat. Énekelte az ifjúság és az ünneplőközönség.
M unkásságuk elismeréséül s a jövőre való buzdításul a

következők részesültek jutalomban: Jeszenszky Ernő  VIII. o. 
t. 10 K, Jórend Gyula VIII. o. t. 10 K, Lip ta i Béla VIII. o. 
t. 10 K és Sajtos Gyula VII. o. t. 10 K. A jutalm ak összege 
100 K. A ju talm akat a tanulók megfelelő értékű, maguk vá
lasz to tta  könyvekben kapták  meg.

A Petőfí-körrel kapcsolatos O lv a s ó k ö r  Klaniczay Sándor 
tan á r vezetése a la tt  m űködött. Tagjai a főgimnázium V—VIII. 
oszt. tanulói összesen 106-an, k ik  1 K tagsági d íjat fizettek. 
Az olvasószoba naponként 5— 7-ig, vasárnap és ünnepnapokon 
3 —6-ig volt nyitva s különösen a té li időszakban sok tanuló 
lá togatta . O lvasgattak a rendelkezésökre álló tudományos, 
szépirodalmi, élclapokból és napilapokból, vagy pedig sakk
já tékkal tö ltö tték  idejüket.

Az olvasókör a következő lapokat já ra tta : Az Újság, 
Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, P esti Napló, Vasárnapi Újság, 
Nyugat, Tolnai Világlapja, M agyar Figyelő, Turistaság és 
Alpinismus, Uránia, Mátyás Diák, Borsszem Jankó, Selmec
bányái Hírlap. Részben a tanári könyvtár, részben az egyes 
tanárok  a következő lapokat és folyóiratokat bocsátották  
rendelkezésére: Uj Idők, Világ, Reclams Universum, Természet- 
tudományi Közlöny, M athem atikai Lapok, Turisták Lapja, 
Illustrierte  Zeitung, Fliegende B lä tte r, Magyar Nyelv.
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A legnagyobb hálával és elismeréssel kell megemlékez
nem Schelle Róbert főbányatanácsos, főiskolai tan ár úrról, ki 
az Illustrierte  Zeitung és a Fliegende B lätte r 1912-iki év
folyamát ajándékozta a körnek, továbbá a lie. Zenetársaság
ról is, mely elnökének, Zwick Vilmos lie. tan ár úr indítvá
nyára a fejlődő k ö rt hangversenyének tisz ta  jövedelméből 
13 koronával tám ogatta  s mindazokról, akik lapok, folyó
iratok, sakkjátszm ák átengedésével és ajándékozásával az 
ifjúság hasznos és nemes szórakozását lehetővé te tté k . A 
tanuló ifjúság ügyei irán t való érdeklődésükért fogadják ez 
úton is hálás köszönetünket s kegyes pártfogásukat ne vonják 
meg tőlünk a jövőben sem.

3. Biblia-Egyesület.
A Gusztáv Adolf-féle, illetőleg Bibliai-Egyesület célja 

szegény egyházakat és egyházi intézm ényeket részint vallásos 
művekkel, részin t pénzbeli adományokkal segíteni s a tanuló 
ifjúságban egyházunk irán t ily módon is részvétet ébreszteni, 
ápolni és fentartani.

Elnöke: H am rák Béla, lie. vallástanár; alelnök: Lukács 
Nándor VIII. o. t.; főjegyző: Reviczky Pál VIII. o. t.; főpénz
táros: Kubisch Gyula VIII. o. t.; ellenőr: Jeszenszky E rnő  
VIII. o. t.; aljegyző: Kollár István  VII. o. t. A pénztárosok, 
kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulékokat 
begyűjteni s a begyfllt pénzről a havi gyűléseken leszámolni, 
VIII. o.-ban L ip ta i Béla VIII. o. t.; VII. o.-ban Fizély Gyula 
VII. o. t.; VI. o.-ban Vitéz Lajos VI. o. t.; V. o.-ban Gemziczky 
Gyula V. o. t.; IV. o.-ban Niederland Gyula  VIII. o. t.; III. 
o.-ban Jórend Gyula  VIII. o. t.; II. o.-ban Jakobey Andor VII. 
o. t. I. o.-ban B akay Zoltán VII. o. t.; a tanítóképzőben Sipos 
András IV. é. tkp .

A havi gyűléseken az erre önként vállalkozók vallásos, 
vagy hazafias tárgyú  előadásokat ta r to tta k . Szavaltak: Zsámbor 
Pál, Jórend Gyula, Bukón Béla, Jeszenszky Ernő, Lukács 
Jenő, P aulinyi Oszkár, Zsámbor Ernő, Stollmann Károly, 
Lip ta i Béla, B akay Zoltán, Jakobey Andor. Felolvastak: Derék 
Em il (Dévai Biró Mátyás), Reviczky Pál (De R uyter Mihály), 
Jórend Gyula (Karácsony), Gavora Gusztáv (Hol az Isten?), 
Jakobey Andor (Bölcső, koporsó), Bakos János (Ki legyen a
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mi erkölcsi eszményképünk?), Niederland Gyula  (A kisértet. 
Az életm entő biblia), Kubisch Gyula (Hanem szabadíts meg 
m inket a gonosztól).

Okt. 31-én nyilvános ünnepélyt rendezett az egyesület a 
következő műsorral:!) „Erős v á r . . .“ Énekelte az ifjúság.
2. Előszó. Ir ta  és előadta Reviczky Pál VIII. o. t. 3. Erős 
vár a mi Istenünk. Vojtkó Páltól. Szavalta Jórend Gyula VIII. 
o. t. 4. Néhány szó a reformációról. I r ta  Lukács Nándor VIII. 
o. t. felolvasta: Pável Árpád  VIII. o. t. 5. A reformáció emlék
ünnepén. Csengey Gusztávtól. Szavalta: L ip ta i Béla VIII. o. t. 
6. A gályarab. Bihari Kálmántól. Szavalta: B ukón Béla VIII. 
o. t. 7. „Mind az ki re m é n y é t .. .“ Énekelte az ifjúság.

A filléres adományokból, legbuzgóbb volt e téren  a 
VI. o. befolyt az év folyamán 250 K 50 f. Ebből az egyetemes 
gyám intézet 60 K-t, helybeli konfirm andusaink 30 K-t kaptak, 
a helybeli egyház ifjúsági kelyhónek jav ítására  35 K-t fordí
to ttunk . Évvégén jutalomkönyvekre 50 K -t adtunk. Továbbá 
a galgóci íemplomépítésre 12 K-t, a pozsonyi Theol. Otthon
nak 20 K-t, az eperjesi Theol. O tthonnak 20 K -t és a torzsai 
szeretetházra 20 K-t küldtünk. Jutalom könyvet az egyesület 
tisztviselőin kívül a buzgóbb tagok közül a következők kap
tak : Pável Árpád VIII. o. t., Bakos János VI. o. t., Gavora 
Gusztáv V. o. t., Paulinyi Oszkár IV. o. t., Lukács Jenő III. 
o. t., K artalik  József II. o. t. és Hruskovics István I. o. t.

A egyesületnek a lefolyt tanévben 98 rendes és 88 
pártoló, összesen 176 tag ja  volt.

4. Líceumi zenetársaság.
Fennállásának ez idei 23. évében 240 taggal alakult 

meg a Líceumi Zenetársaság Z iv ick  V ilm o s  lie. rendes tan ár 
elnöksége a latt. A tagok közt volt 110 énekes és 14 zenész, 
116 pedig pártoló tag k én t tám ogatta  a Zenetársaságot. Az 
ifjúság kebeléből válasz to tt tisztviselők a következők voltak: 
Alelnök és zenekari vezető: Faller Jenő  VIII. o. t., énekkari 
vezető: Jeszenszky E rnő  VIII. o. t., jegyző Pósa Arnold  V ili. 
o. L, szertáros: Barlai E rvin  V. o. t.

A vegyeskar tag jai heti 2 órában, a zenészek heti 1 
órában jelentek meg a gyakorló órákon, m elyeket a Zene- 
társaság  elnöke személyesen vezetett.
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Szokásos hangversenyét az első félév befejeztével 1913 
febr. 1-én rendezte a Z enetársaság a városi vigadóban. A 
hangverseny műsora a következő volt: 1. Magyar dalok, énekli 
a vegyeskar. 2. Kling H. Ouvertüre, előadja a zenekar. 3. 
Csokonai dalok, énekli a vegyeskar. 4. Monolog, előadja Pavle 
Árpád VIII. o. t. 5. Planquette, Ripp van W inkle (egyveleg), 
előadja a zenekar. 6. Huszáriuduló a János vitézből, zenekari 
k isére tte l énekli a vegyeskar. A hangverseny tisz ta  jövedelme 
732 K 77 f volt, amely összegből k ap o tt a Líceumi Olvasókör 
13 K-t, a Líceumi Természettudom ányi Kör 16 K-t, líceumi 
jutalomdíjra 25 K-t, a Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő 
Országos Egyesület k ap o tt 400 K-t és a m egm aradt 278 K 
77 f összeget az alaptőkéhez csatoltuk, amely jelenleg 
3190 K 04 f.

A folyó szükségletek költségeinek fedezésére (hangjegy, 
húrok, javítások) szolgált a működő és pártoló tagok önként 
felajánlott tagdíja, amely címen 101 K 40 f gyűlt össze.

A Zenetársaság működő tag jai közül elismerés illeti 
Faller Jenő zenekari és Jeszenszky Ernő énekkari vezető 
lelkes működését.

5. Testgyakorló-kör.
Célja: a) a rendszeres tornázásban való önképzés b) a 

vívás tan ítása és gyakorlása, c) korcsolyázás a kör által fen- 
ta r to t t  korcsolyapályán, e) a sky-sport gyakorlása télen a 
Selmecbányái hegyeken is e) a füleslabdajáték és footballjáték 
gyakorlása a kör labdáival. A testgyakorlókör nov. 2-án alakult 
meg és m űködött április 1-ig. A beira tkozott 194 tag  szor
galmasan gyakorolta a to rnázást heti 2 órán át, összesen 
32 órában. A vívásban kisebb-nagyobb szorgalommal 48-an 
v e ttek  részt 2 csoportra osztva heti 2 -2  órában. A tagok 
rendelkezésére bocsáto tt a kör 20 pár sky t és így lehetővé 
te t te  ezen egészséges sport gyakorlását is. Minden osztály 
k ap o tt egy-egy footballt és füleslabdát a szabadban való 
já ték  gyakorlására. A líceumnak május 1-én a Tanárok Özvegyeit 
és Árváit Segítő Országos Egyesület javára ta r to t t  hang
versenyén a Testgyakorlókör dísztorna keretében közre
működött.

A kör vezetője Künsztler János lie. tornatanár, ifjúsági
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elnök Lip ta i Béla VIII. o. t., jegyző: Sajtos Gyula VII. o. t., 
pénztáros: Reviczky Pál VIII. o. t., ellenőr: Cservmka Kornél 
VII. o. t. Előtornászok: Cserny Ágoston VIII. Lip ta i Béla VIII. 
Ricotti Miklós VIII. Fenyves Pál VII. Fizély Sándor VII. Engel 
E rnő  VI. Bakos János VI. Gemziczky Gyula v. Sipos János 
IV. é. tanítóképzős, Szuchovssky Gyula III. é. tkp. és Greschó 
Gyula  II. é. tkp. Football vezető: Rozinay Sándor VII. o. t. 
Füleslabdajátékvezető: Dukon Béla  VIII. o. t. Tagságidíj évi 
2 K. Vívásdíj 5 K. Sky-használat 5 K. A kör vagyona a 
szertári vagyontól eltekintve 1913 ápr. 9-én 1174 K 28 í 
takarékbeté tben . A szorgalmas tisztviselők és előtornászok 
közül az év végén jutalomban részesültek: Lip ta i Béla VIII.
o. t. 10 K, Cserny Ágoston VIII. o. t. 10 K, Sajtos Gyula VII. 
o. t. 10 K, Engel E rnő  VI. o. t. 10 K és Greschó Gyula II. é. 
tkp. t. 10 K.

H. Líceumi „Markovitsa-kör.
Célja a tanulók kiképzése a Gabelsberger—M arkovits 

rendszerű gyorsírásban. Vezetője a folyó tanév második felé
től D r .  F u c s le ó  J M ih á ly  lie. tan á r volt. Alelnöke Kubisch 
Gyula VIII. oszt. t., jegyzője Wélwárd László  VI. oszt. t., 
pénztárosa Wihl Lajos VI. oszt. t., könyvtárosa Drexler 
Gyula  VI. oszt. t. Tanfolyam vezetők: Wélwárd László és 
Drexler Gyula VI. oszt. tanulók. A körnek ezidén 39 rendes 
és 19 pártoló tag ja  volt. A rendes tagok évi tagsági díja 
2 K és a pártoló tagoké tetszésszerin ti összeg. A kör kész
pénz vagyona 86 K 77 f.

A gyorsírást a tanfolyam vezetők a vezető-tanár ellen
őrzése m ellett önállóan tan íto ttá k . A levelező-gyorsírást heti 
2 órában Drexler Gyula VI. oszt. t. és a v ita írá s t heti 2 órá
ban Wélwárd László VI. oszt. t. tan íto tta .

A tanév második felében a haladottabb gyorsírók a kör 
„Y ost“ rendszerű írógépjén a gép írást is gyakorolták. A kör 
könyvtára számára já ra tta  az „Országos Gyorsíró Közlöny“-t 
és a „Szegedi G y o rs író it  k é t-k é t - példányban. A könyvtár 
vétel és ajándékozás útján 16 drb. gyorsírási munkával gya
rapodott. Ajándékozó : Szever János lie. tan ár és Wihl Lajos 
VI. oszt. t.
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A gyorsírók közűi k iváltak  Baum erth Ede IV., Csierni 
János VI., és Becker Ervin V. oszt. t.

7. Líceumi természettudományi kör.
Örömmel jelentem, hogy az iskolában szerzett term észet- 

tudom ányi ism eretek m egszilárdítására és gyarapítására egy 
lelkes k is társaság  alakúit meg a tanév elején kísérletképen 
a líceum V. osztályának kebelében, amely céljáúl az t tűzte  
ki, hogy felolvasások és szabadelőadások útján  a term észet- 
tudományok népszerűsítésére fog törekedni. A körnek 27 tag ja  
volt, az V. osztály összes tanulói részt v e ttek  a nemes mun
kában. V ezető-tanára és pénztárosa Z iv ic k  V ilm o s  líceumi 
rendes tanár, t i tk á ra  Gavora Gusztáv, jegyzője László Ákos 
és könyvtárosa Barlai E rvin  V. o. t.

A kör eleinte k éthetenkén t, majd az előadók nagy szám
ban való jelentkezése m iatt hetenként ta r to t t  gyűlést, úgy
hogy összesen 1 alakuló, 17 rendes- és 1 zárógyűlést ta r to tt .  
A rendes gyűlésen 23 felolvasás és 25 szabadelőadás hangzott 
el a term észettudom áyok különböző ágaiból. így :

F izikából: A tengerjárás. Az optika főbb tüneményei és 
törvényei. A fényképezés. A gőzgép. A levegő cseppfolyósítása. 
Az elektromos áram alapjelenségei és törvényei. Az izzólámpák. 
Az akkum ulátorok. A dynamógépek. A légköri elektromosság. 
A radioaktivitás.

Chem iából: A chemia fogalma. A chemia módszere. Az 
ö ssze te tt te s tek . A chemia története . A víz.

Á lla ttanbó l: A szervezetek mivolta. Szövettan. A ma
darak. A hazai viperák. Az idegesség okai.

N övénytanból: A rovarevő növények. A virágok illata. 
A tengeri növények.

Á sványtanból: Selmecbánya ásványvilága.
A stronom iából: A föld.
M athem atikából: A kilences próba. A Phoenix számok. 

A négyzetgyök és a másodfokú egyenlet. A m értani sor. 
Pythagoras tételei.

Technikából: A csatahajók. A torpedó. A körmöci pénz
verő. A léghajók első úttörői. A tengerala ttjáró  hajó. A levegő 
meghódítása.
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É le tra jzo k : Galilei. Pythagoras. A Bólyaiak. Kempelen 
Farkas.

A term észettudom ányi és közhasznú ism eretek terjesz
tése érdekében já ra tta  a kör a „Darvin,“ „Középiskolai Ma- 
them atikai Lapok“ és „Vasárnapi Könyv“ című folyóirato
kat, azonkívül rendelkezésére állo tt a kör minden tagjának 
a tanári könyvtár term észettudom ányi csoportja.

A kör a jövő tanévben az V. és a VI. osztályból fog 
megalakulni, m ikor m ár a tanári k ar által m egerősített alap
szabályai is lesznek.



VI. Az érettségi vizsgálat.
A lefolyt iskolaévben kétszer ta rto ttu n k  érettség i vizs

gálato t, szeptem berben és júniusban. A szeptemberin Händel 
Vilmos főesperes volt a püspök úr által fe lkért elnök. A kor
m ányt Rombauer Emil c. főigazgató képviselte. Összesen 5 
teljes, 4 javító és egy kiegészítő érettségi vizsgálatot tevő 
jelen tkezett. Az Írásbeli vizsgálat szept. 5—7-én folyt s ennek 
alapján mind az 5 jelölt szóbelire b ocsá tta to tt. Ezt szept. 
9-én ta r to ttu k  meg s eredménye az volt, hogy az összes 
jelöltek ére tteknek  ny ilván ítta ttak .

Az évvégi érettség i vizsgálaton Farbaky István minisz
te ri tanácsos volt a püspök úr által felkért elnök, a korm ányt 
pedig Dr. Pruzsinszky János c. igazgató-gyakorló iskolai tan á r 
képviselte.

Összesen 33 tanuló jelen tkezett, k ik  közül egy magán
tanuló volt, egy pedig másodízben készült é re ttség it tenni.

Az írásbelit május 19 — 21-én ta r to ttu k  meg. Az elnök a 
következő té te lek e t tűzte  ki:

1. A magyar nyelvből: Madách Imre és Az ember trag é
diája.

2. A latin  nyelvből: Sallustii: De hello Jugurthino c. 61. 62.
3. A mathem atikából: Algebrai: Egy város szállót ép ítte t 

s a szükséges pénzt, 240000 K-át, 200 koronás és névértékű 
kötvények kibocsátásával szerezte be. A kölcsönt 30 év a la tt  
évenkint egyenlő, utólagos részletekben akarja  törleszteni úgy, 
hogy az annuitás egyik része az esedékes 4 °/<ros utólagos 
kam at fizetésére, a másik része pedig bizonyos számú kötvény 
beváltására fordíttassék. K észíttessék el a törlesztési terv  
első 5 sora, feltüntetésével annak, hogy az egyes években hány 
kötvényt vált be a város.

Geometria: Mily nagy valamely egyenes csonkakúp pa
lástja és köbtartalm a, ha a k é t alap terü le tének  különbsége
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8 dm2, a k é t alap terü le tének  viszonya 5 : 3 és az oldalhaj- 
lása az alaphoz 54° 24' ?

A bizottság az írásbeli alapján egy tanu ló t sem u ta s íto tt  
ismétlő vizsgálatra. A szóbeli érettségi vizsgálat június 26— 
30-áig a következő eredménnyel folyt le.

Jelesen é re tt  5, névszerint Pallér Jenő, Kubisch Gyula, 
Lukács Nándor, Niederland Gyula, Weisz Jenő.

Jól é re tt  9, névszerint: Blumenfeld Sándor, Cserny Ágoston, 
Dianovszky János, Jórend Gyula, Májer János, Pecznik András, 
Réz Géza, Thuránszky Győző, Tihanyi Kamii.

É re tt 15, névszerint: Czukrász Zoltán, Derék Emil, Grillusz 
Alfréd, Hacber Béla, Heiler István, Horvát Dániel, Janovics 
János, Reviczky Pál, Liptay Béla, Mihályfi Pál, Nagy István, 
Pivarcsek Lajos, Pósa Arnold, R icotti Miklós, Weisz Samu.

Jav ító  vizsgálatra u ta s ít ta to tt  3.
Ismétlő v izsgálatra u ta s ít ta to tt  1.
Az ére ttség it júniusban sikerrel befejezett tanulók pálya- 

választása a következő: 3 hittudományi, 5 jogi, 3 orvosi, 1 
bölcsészeti, 3 erdészeti, 5 bányászati, 1 fémkohászati, 2 keres
kedelmi, 1 katonai, 3 vasúti, 1 gazdasági, 1 jegyzői.



VII. Figyelmeztetések a jövő iskolai évre 
vonatkozólag.

1 Az 1913—14. iskolaév tankönyv változásai.
I t t  csak azokat a tankönyveket soroljuk fel, m elyeket 

az 1913—14. iskolaév kezdetével hozunk be; az i t t  fel nem 
em líte tt tan tárgyak  tankönyvei m aradnak az eddigiek és fel- 
találhatók  „A végzett tananyag“ című rovatban.

I. osztály.
M agyar nyelv, C sászár—Váczy, Magyar olvasókönyv, II. 

kiadás.

V. osztály.
V allástan, Frenyó, A keresztyénség m egalapításának 

tö rténe te . Eperjes, 1912.
M agyar nyelv, Riedl Frigyes, R etorika, 7. kiadás.

V II. osztály.
M agyar nyelv, P in tér Jenő, A magyar nemzeti irodalom 

tö rténe te , I. kötet.

V III . osztály.
Latin  nyelv, dr. Boros Gábor, Cicero bölcseleti műveiből. 

Jeles írók iskolai tára , LXXX. Franklin, 1903.

Ajánljuk a szülőknek és gyámoknak nemcsak a rendhez 
szok tatás, de különösen betegségtől való megóvás szempont
jából, hogy uj könyveket szerezzenek be. Csakis a legújabb 
k iadásokat vegyék meg, m ert a régiek szerint gyerm ekeik 
nem haladhatnak kellőképpen. Ezt annál inkább m egtehetik, 
m ert nagyon sok könyvet több évre vesznek. Ezeket minden-
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esetre kö ttessék  is be. A könyveket legcélszerűbben a helybeli 
könyvkereskedésekben szerezhetik be. U gyanitt kaphatják  a 
görögpótló rajzhoz szükséges felszerelést.

2. Felvétel, fizetendő.
Az 1913—14 iskolai év szeptember elején kezdődik. 

Szombaton, augusztus 30-án lesznek a javító- és pótvizsgálatok 
és pedig délelőtt 8 órától a négy alsó osztálybeliekkel, dél
u tán 2 órától a négy felső osztálybeli tanulókkal.

A beírás szeptember 1., 2. és 3-án ta r t  naponta 9—12-ig 
és 3—5-ig.

Az első osztályba az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében 
csak oly növendékek vétetnek fel, ak ik  legalább is oly idősek, 
hogy életük kilencedik évét felvételi évük dec. 31-ig betö ltik  
és vagy arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt m utatnak  
elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló m értékű 
képzettségük van. Ezen felvételi vizsgálatok a beírási napok 
d. e. 8 — 9 és d. u. 5—6 óráiban lesznek. Tizenkét évnél idő
sebb tanulóknak az I. osztályba felvétele felett a tan ártes tü le t 
határoz. A felvételkor tartozik a tanuló felm utatni kereszt- 
levelét vagy születési bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyít
ványt arról, hogy mikor volt uto ljára oltva, különben fel nem 
veszem.

Akik valamely felsőbb osztályba más tanintézetből jönnek, 
a megelőző osztály b izonyítványát és keresztlevelüket vagy 
születési bizonyítványukat kö telesek  előmutatni. Kik nálunk  
jártak, az osztály-bizonyítványt ad ják  át. A VIII. osztályba 
más intézetből jövőket csak úgy fogadunk be, ha jó a bizo
nyítványuk, vagy ha kim utatják, hogy alapos oknál fogva cél
szerű rá juk  nézve a líceumba való beiratkozás, vagy ha ön- 
kéntism étlők.

Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles 
kijelenteni, vájjon fia vagy gyám oltja az 1890. évi XXX. t.-c. 
értelmében a görög nyelvet avagy az idézett t.-c. által meg
határozo tt görögpótló irodalm at és rajzot fogja-e tanulni.

Akinek a lefolyt tanévre vagy régibb ta rtozása  van, fel 
nem veszem, mig az iskola irán ti kötelezettségések eleget 
nem tesz.
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Az igazgatónál tö r té n t beiratkozás u tán  minden tanuló 
köteles osztályfőjénél jelentkezni.

Az iskolai fizetendők: Minden tanuló felvétele alkalmával 
6 K felvételi díjat, 6 K állami nyugdíjilletéket, 2 K-t az ifjú
sági könyvtárra tartoz ik  fizetni. A tandíj egész évre 48 K, 
mely a felvételkor is fizethető, de negyedrészekben okt. 15-éig, 
dec. 1-éig, márc. 15-éig és május 1-éig okvetlenül törlesztendő. 
Szegénysorsú, jeles előmenetelő' és jó m agaviseletű tanulók 
valláskülönbség nélkül tandíj elengedésben részesülhetnek. Ebbéli 
folyamodványaikat az iskola-tanácshoz címezve a lie. igazga
tójánál az I. félévre vonatkozólag, mellékelve az előző tanévi 
bizonyítványt, okt. 1-éig, a II. félévet illetőleg a félévi é rte 
sítő t csatolva, márc. 1-éig adják be.

Eleimezői díj az egész tanévre ebédért és vacsoráért 
200 (kettőszáz) korona. Az élelmezői díj negyedrésze a felvé
telkor, a többi negyed pedig november 15-én, február 1-én 
és április 15-én okvetlenül fizetendő. Minden élelmezőbe járó 
tanuló a 200 koronán felül még 2 K -t fizet gyógyszerekre. 
Az orvosi segély az összes tanulókra nézve díjtalan, de az 
élelmezőbe nem járók maguk fedezik gyógyszertári szükség
letüket. Szegényebb szülőknek rendkívüliesen megengedjük, 
hogy 20 koronás havi előleges részletekben törlesszék az élel
mezői díjat. Díjelengedésnek a k é t első hónapot nem szám ítva 
i t t  is van helye. A folyamodás módozata és ideje ugyanaz, 
mint a tandíjnál.

A choralisták eddig ingyen ebédet k ap tak  az élelmező
ben. Az iskolatanács kimondta, hogy a choralistáknak fe lvett 
tanulók szülei ezután kérhetik  ezen kedvezménynek az iskola
évre szólóan 60 koronás m egváltását.

Szabadkézi rajzdíj egy évre hetenként 2 órai o k ta tásé rt 20 K.
Ábrázoló mértani díj egy évre heten k én t 1 órai ok ta

tá sé r t 20 K.
A vidéki szülőknek saját érdekükben ajánljuk, hogy a 

díjakat a líceumi igazgatóság címe cdatt postán utalványozzák.
Elvárjuk tanulóinktól, hogy a szünidőben is iskolai tö r

vényeink szerint viselkedjenek.
Végül megkívánja az igazgatóság, hogy a szülők vagy 

gyámok lakást és élelmezést csakis az igazgatóság tud tával 
és előzetes beleegyezésével fogadjanak.
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A szállásadók pedig ta rtsák  kötelességüknek, hogy az 
igazgatóságnál előzetesen jelentkezzenek, m ert ismeretlen, az 
igazgatóságnál előre be nem je len te tt helyen tanulót elhelyezni 
nem szabad.

Király Ernő.
igazgató-tanár.

K é re le m .

A „Tanárok Özvegyeit és  Árváit Segítő 
Országos Egyesületet“ a t. szülök és közön
ség szives jóindulatába ajánljuk.

Kegyes adományokat hálásan fogad és  
az egyesülethez juttat

SUHAJDA LAJOS
l i e .  t a n á r ,
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