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A ki a beszterczebányai ág. hitv. ev. gymnasiumnak 1874/5 és 1S75/G. 
évi iskolai értesítőinkben megjelent történetét figyelemmel átlapozta, bizonyára 
hű képét bírja iskolánk egész múltjának s tájékozva van azon változások 
iránt, melyek ennek állapotában időközönkint beállottak; de végigtekintve 
azon legnagyobbrészt kedvezőtlen időviszonyok hosszú során, mikkel ezen 
oly régi hazai protestáns intézetnek folytonosan küzdenie kellett: az olva
sottak fonalán egyúttal azon meggyőződésre juthatott, hogy annak egyedüli 
fentartója és támasza, mely vele jóban és rosszban hiven osztozott, érette a 
legnagyobb áldozatoktól sem rettent vissza soha, a helybeli ev. egyház- 
község volt.

Azonban nem elég csak derék elődökkel bírni, szép, nemes s megörö
kítésre méltó tetteiknél pillanatra fellelkesülni; de sokkal inkább oda töre
kedni, hogy dicső példájuk követése által hozzájuk méltókká lehessünk. Fé
nyesen igazolják a tények, hogy azon protestáns hitbuzgóság, mely az apák 
sziveiben honolt, azon áldozatkészség, mely ez iskolát több mint háromszá
zadon át oly nagy erőfeszítéssel fentartotta, annyi veszélylyel szemben meg
őrizte — daczára az egyház és iskola iránti általános s mindinkább terjedő 
közönynek — örökölt erényei ma is helybeli ev. egyházunknak.

A beszterczebányai ev. egyházközség, mely elemi fi- és leányiskolái 
mellett egy öt osztályú gymnasiumot tart fenn, s anélkül hogy talán jelen
tékenyebb alapítványokra, vagy egyéb segélyforrásokra támaszkodhatnék, 10 
rendes tanárt és tanítót fizet, a tanügy érdekében oly áldozatot hoz, melynek 
példájára csak kevés helyen akadunk.

És ime! derék protestáns egyházközségünk az eddigiek mellett iskolája 
s a tanügy érdekében újabb áldozatokra is kész.

Fényes bizonysága hitbuzgóságának s áldozatkészségének az 1878. évi 
Jul. hó 14. lefolyt conventnek egyhangúlag s közlelkesedéssel hozott azon 
határozata, mely által egyházunknak évek óta táplált s gymnásiumának teljes 
főgymnasiummá való kiegészítését czélozó nemes szándékát vaiósulása felé lát
juk közeledni. — A convent kimondotta: hogy gymnasiumunkon az 1880/1-ki 
tanév Szept. 1-ével már a hatodik osztály is meg fog nyittatni.

Az utolsó változás iskolánk állapotában ugyanis 1858. évben történt, a 
midőn az akkor három osztályú gymnasium öt osztályúvá lön. Azon biztató
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remény és jó szándék vezérlék ez intézkedésében egyházunkat, hogy iskolá
ját kedvezőbb időviszonyok beálltával fokonként teljes főgymnasiummá fogja 
kiegészíthetni. Húsz év múlt el azóta, anélkül hogy e reményt teljesülve s 
a jó szándékot valósulva láthattuk volna.

Végre, a mi után oly sokáig vártunk, az 1878. juh 14. convent mind
nyájunk örömére meghozta azt.

Midőn tehát iskolánk életében e legújabban beállott változást, mint fe
lettébb örvendetes eseményt, a t. ez. szüléknek s intézetünk mindenrendű ba
rátinak tudomására hozzuk, hálákat mond szívünk annak, kinek kegyelme ez 
örömet megélnünk engedé! Az ő áldása legyen egyházunk e nemes szán
dékán !

Örvendetes eseményként jelenthetjük továbbá, hogy t. Beszterczebánya 
városa, miután róm. kath. hitjeleinknek iskolájuk kiépítésére közgyűlésileg 
mintegy 30000 forintot megszavazott., egyúttal határozattá emelte: hogy te
kintve, miszerint mostani gymn. épületünk a tanítás igényeinek nem felel 
meg, számunkra is a fentebbi összeg erejéig egy hat osztályú gymnasiumot 
építend.

A tanári személyzet nt. Moczkovcsák János úr személyében ez évben 
egy uj tanerővel szaporodott.

A t. egyházközség ugyanis érdemekben megőszült kartársunk, Polev- 
kovics János rendes tanárnak, a ki isten segedelmével már a jövő évben 
tölti be hivataloskodása ötvenedik évét, óraszámát 20-ról 12-re szállít^: 
minélfogva a vallástan tanítására, mely ez intézkedés folytán tanerő nélkül 
maradt, nt. Moczkovcsák János lelkész úr kéretett fel, ki is ezt heti 8 órá
ban a jelen tanév tartamára magára vállalni szíveskedett.

Nagyon óhajtanok, hogy nt. lelkész úr, ki tárgyát valódi szakavatottság- 
gal s buzgalommal kezeié, e minőségében intézetünknél a jövő tanévben is 
megmaradjon. Ez évi fáradozásiért pedig fogadja szives köszönetiinket!

Fájdalmasan hatott mindnyájunkra érdemes tiszttársunk s derék igaz
gatónk Kosenauer Károly úrnak f. é. Február havában hirtelen bekövetke
zett betegsége, mely időközben annyira súlyosbodott, hogy April 16-tól fogva 
a tanórákra többé el nem járhatván, kénytelen volt a t. iskolai directorium- 
tól felgyógyulásáig szabadságoltatását kérelmezni. A t. igazgató tanács ezek 
folytán az igazgatói tisztet ideiglenesen Hlavalsek András tanára bízta, a 
kartársak azon eljárását pedig, melynélfogva Rosenauer Károly úr tárgyait 
maguk között önként felosztották, szívesen helybenhagyta.

A tárgyak következőleg osztattak fel: Heinlein Adolf, tanár saját órái 
mellett átvette a hellen nyelv tanítását az V. osztályban heti 3 órában; 
Kmety János, t. szintén saját tárgyainak megtartása mellett átvette a ma
gyar nyelvet és ásványtant az V. osztályban, heti 4 órában; Grossmann 
Lajos, t. magára vállalta a latin nyelvet a III. osztályban, saját tárgyaiból a 
tót nyelvet t. Dobruczky János s. lelkész úrnak adván át, ki is ennek taní
tására a t. directorium által kéretett fel; Hlavatselc András t. átvette a ma
gyar nyelvet a III. s a növénytant a II. osztályban, s a maga tárgyaiból a 
történelmet a II. o. nt. Moczkovcsák János lelkész úrnak adta át.



Szeretett igazgatónk állapotában az utóbbi napokban ie'nyeges javulás 
állott be. Adja isten, hogy előbbi egészségét minél előbb teljesen vissza
nyerhesse s hogy a jövő tanév mindnyájunkat, ismét együtt találhasson!

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általánosságban kielégí
tőnek mondható, a mennyiben eltekintve a kisebb bajoktól, huzamosabb be
tegségben csak két tanulónk szenvedett; a halál azonban ez évben sem 
kímélte meg iskolánkat, Kaszner Armin III. o. tanulót ragadta ki váratlanul 
ni. é. Szept. 23-án rövid betegség után körünkből, kit u. a. hó 25-én kisér
tünk örök nyugalomra.

Tanulóink erkölcsi magaviseletével is általánosságban meg voltunk elé
gedve. Kisebb vétségekért többször kelle ugyan egyeseket megfenyítenünk; 
de a tanév alatt nem adá magát elő egy eset sem, mely az iskolai törvé
nyek értelmében részünkről szigorúbb eljárást kívánt volna.

Az ist. tiszteletet az ifjúság vasárnaponként szorgalmasan látogatta, 
mindig legalább egy tanár kíséretében. Az úrvacsorájával kétízben élt u. in. 
October 3l-én és Aprilis 8-án.

Ezenkívül testületileg vettek részt tanulóink a felséges királyi pár 25 
évi házasságának jubileuma alkalmával tartott hálaünnepélyen és dicsőült 
egyetemes felügyelőnk, Zsedényi Eile, emlékére rendezett gyászistentiszteleten.

A t. ez. szüléket fiaiknak évközben tanúsított előmeneteléről az év 
folytán több ízben értesíteni el nem mulasztottuk.

1 Az első félév január 31-én végeztetett be; a második félév febr. 3-tól 
június 24-ig tartott.

Az évi szigorlatok június 1G—22-ig folytak le. — A tanév Ő főtiszte- 
lendősége a superintendens úr képviselőjének, nt. Raab Károly, zólyomi fő
esperes úrnak, jelenlétében jún. 24-én rekesztetett be ünnepélyesen. Ez 
alkalommal osztattak ki az ösztöndíjak és jutalomkönyvek is.

Az osztályozást illetőleg a magas kormány által megszabott s egyete
mes gyűlésünk által is elfogadott jegyeket használjuk, melyek következők:

a) erkölcsi magawseletben: 1 =  jó, 2 — szabályszerű, 3 =  rossz.
b) a tanulmányokban való előmenetelben: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  elég

séges, 4 =  elégtelen.
Végül megemlítjük még, hogy azon tanulók kik egy vagy két tárgyból 

elégtelen osztályt kaptak, a tanári kar engedőimével pótvizsgához bocsátha
tók ; ha azonban valakinek több tantárgyból van elégtelen osztályzata, az 
osztály ismétlésére utasíttatik.

II. Ig azg a tó  tanács.

Elnöke: báró Radvánszky Antal 0 méltósága, főispán, stb.; alelnöke: 
Dillnberger Károly, illetőleg Dr. Dillnberger Emil; tagjai: nt. Penzl Antal és 
Moczkovcsák János, T. lelkészek, Burkovszky Kálmán, Bothár Samu, Drexler 
Frigyes, Gálly Samu, Greisinger János, Hulley Dániel, Dr. Mályusz Károly,
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Szumrák Pál, Tburzó Lajos, Turcsányi Ödön, Wagner Károly, Grossraann 
Lajos, Heinlein Adolf, Lindtner Dániel, Orphanidesz Károly, Polevkovics Já
nos, Rosenauer Károly e. é. gymn. igazgató s ideiglenesen Hlavatsek András 
h. ig.

111. T a n á r i  s z e m é l y z e t .

1. Grossmann Lajos, r. t., tanította a latin nyelvet a II. és V., a tótot 
I—V. osztályban. Heti óraszáma 20.

2. Heinlein Adolf, r. t., tanította a latin és magyar nyelvet az I., a 
latin, magyar és német nyelvet a IV. osztályban. Heti óraszáma 20.

3. Hlavatsek András, r. t ,  és h. igazgató, tanította a földrajzot és tör
ténelmet a II—V., a magyar nyelvet a II., a mennyiségtant a III., a termény- 
rajzot az I. osztályban. Heti óraszáma 20.

4. Kmety János, r. t., tanította a mennyiségtant az L, IP, IV. és V., 
a természettant a III. IV. osztályban. Heti óraszáma 21.

5. Polevkovics János, r. t. tanította a vallástant a IV., a német nyelvet 
az L, IP, III. és V., a földrajzot az I. osztályban. Heti óraszáma 12.

6. Bosenauer Károly, r. t. s ez évi igazgató, tanította a latin és ma
gyar nyelvet a IIP, a belien és magyar nyelvet az V., a terményrajzot a II. 
és V. osztályban. Heti óraszáma 20.

7. Moczkovcsálc János, helybeli ev. lelkész, tanította a vallástant az L,
II., III. és V. osztályban. Heti óraszáma 8.

8. Dobruczky János, helybeli segédlelkész, tanította Apr. hó 16-tól 
kezdve heti 6 órában a tót nyelvet.

Jegyzet. Róm. kath. és héber vallási! tanulóink vallásukban saját 
hittanáraik által oktattattak.

IV. T a n  te rv .
I. o sz t á ly .  F ő n ö k e :  Kmety  J á n o s .

1. Yallástán, h. 2 ó. A téli félévben: ó-szövetségi válogatott történe
tek alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; Palaestina földrajza. 
T. k. Noszág és Calvi. A nyári félévben: a tíz parancsolat; a magyaroknál 
Wendel-Pálfy szerint, a tót születésiteknél pedig a zólyomi ev. esperesség 
által kiadott káté nyomán.

2. Latin nyelv, h. 8 ó. Mondattani alapon a névalakok megfelelő for
dítási és elemzési gyakorlatokkal; a szükséges szók emlékelése; házi és isko
lai dolgozatok. T. k. Sckultz-Kiss.



6

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Mondattani alapon a névalakok, az igékből 
a főidők. Egyszerű bővített mondatok szerkesztése; válogatott olvasmányok 
fejtegetése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Dr. Lutter N. nyelvtana és 
Dlhányi Zs. o. k.

4. Németnyelv. h. 2 ó. A fő- és melléknév alaktana: fordítások, elem
zések, olvasmányok; egyes darabok emlékelése. T. k. Georgs deutsche Gram
matik és Toepler nyelvtana.

5. Tót nyelv, 1) h. 2 ó. Az elemi iskolából hozott nyelvtani ismeretek 
ismétlése után a főnevek, melléknevek, névmások és számnevek ragozása; 
olvasmányok, egyes darabok emlékelése, házi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. 
t. és Loos J. o. k.

6. Földrajz, h. 2 o. Előismeretek, a földnek általános physikai és po
litikai ismertetése. T. k. Bellinger-Fényes.

7. Mennyiségtan, h. 4. ó. Tizedes rendszer, tizedes törtek, a 4 alap
művelet egész számokkal és tizedes törtekkel, a számok oszthatósága, leg
kisebb közös többes, közönséges törtek. Pont, vonalak, a meter rendszer 
ismertetése, szögek, háromszögek. Ezzel összekötve mértani rajz körzővel és 
vonaszszal. T. K. Mocník-Szabóky.

8. Terményrajz. h. 2 ó, Állattan: emlősök, madarak, rovarok. T. k. 
Pokorny-Dékány.

II. o s z t á ly .  F ő n ö k e :  H l a v a t s e k  A n d r á s .

1. Vallástan, h. 2 ó. Az Uj-szövetség nyomán: Jézus élete.
2. Latin nyelv, b. 7 ó. Az alaktan befejezése; fordítási gyakorlatok és 

elemzések; szók emlékelése és házi dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss latin nyelv
tana és gyakorlókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Az I. osztályban átvett tananyag folytonos is
métlése mellett az igeragozás és ennek szabályai; egyszerű bővített mondat. 
Válogatott darabok olvasása, az olvasottaknak fordítása (a növendékek anya
nyelvére), elemzése és emlékelése; házi és iskolai dolgozatok. T. k. mint 
az I. osztályban.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Az alaktan befejezése, olvasmányok, Írásbeli 
dolgozatok. T. k. mint az I. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az I. osztály pensumának átismétlése után az ige, 
kötszók és igehatározók. Olvasmányok, elemzések, házi dolgozatok. T. k. mint 
az I. osztályban.

G. Történelem és földrajz, h. 3 ó. Ókori történelem életi rati vázlatokban. 
Az európai államok bővebb leirása; térképek készítése. T. k. Zsilinszky és 
Piitz-Hódoly.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. Az I. osztály pensumának átismétlése után a 
rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, egyszerű hármas szabály, 
egyszerű kamatszámítás, olasz gyakorlat. A négy- és sokszögek alakítása és

l) E tantárgy tanulásától több tanuló föl volt mentve.
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meghatározása, Pythagoräs tantétele, egyenes vonalú Idomok átalakítása, 
mértani viszonyok, arányok, a három- és sokszögek hasonlósága megfelelő 
mértani rajzzal. T. k. Moéník-Szabóky.

8. Terményrajz, h. 2. ó. Ásványtan; t. k. Dorner J. Növénytan; t. k. 
Pokorny-Dékány.

III. o sz t á ly .  F ő n ö k e :  R o s e n a u e r  Károly.

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni prot. 
egyház története. T. k Pálfy I. (magyar) és Baltik F. (tót).

2. Latin nyelv, h. 6 ó. Az alaktan folytonos ismétlése mellett az esettan 
megfelelő fordítási gakorlatokkal; Corn. Néposból: Aristides, Iphicrates, 
Chabrias és Pelopidas elemezve, emlékelve; házi dolgozatok. T. k. Schultz- 
Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve, Corn. Nepos ed Vass.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Mondattan az összetett mondatokig; válogatott 
darabok elemzése és emlékelése; írásbeli dolgozatok. T. k. Torkos ny. t. és 
Dlhányi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Mondattan, olvasmányok és irálygyakorlatok. T. 
k. Georg ny. t., Lüben und Nacke o. k. IV. r.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az alaktan ismétlése, válogatott darabok olvasása 
és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. t. s Loos J. o. k.

6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. A közép- és újkori történelem élet- 
irati vázlatokban megfelelő földrajzzal és térképek készítésével.

7. Mennyiségtan, h. 3 ó. A betűszámtan elemei, hatványozás, gyökvonás. 
A kör, kerülök, mentelék és hajtalék megfelelő rajzzal. T. k. Mocník-Szabóky.

8. Természettan, h. 2 ó. A testek általános tulajdonságai, a részccserők 
hatása, hőtan. A vegytan elemei. T. k Greguss Gy. és Fehér Ipoly. IV.

IV. o s z t á l y .  F ő n ö k e :  H e in l e i n  Adolf.

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén hit- és erkölcstan. T. k. Székács J. 
(magyar), Palmer (német), Kuzmányi (tót).

2. Latin nyelv, h. 0 ó. A mondattan befejezése, fordítási gyakorlatok, 
házi dolgozatok; prosodia. Cornelius Néposból: Miltiades, Lysander, Pausa
nias, Conon; Jul. Caesarból: De bello gallico II. k .; Ovidiusból: Metamorph. 
VIII., 183—235 és Trist. V., 3 elegia. Az olvasottak elemzése és emlékelése. 
T. k. Kühner ny. t. Vass Corn. Nép., Veress. Ovid.

3. Magyar nyelv, h. 2 ó. A mondattan befejezése; válogatott darabok 
olvasása, elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. mint a III. 
osztályban.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A mondattan befejezése, olvasmányok, irály
gyakorlatok. T. k. mint a III. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Egyesülten a III. osztálylyal.
6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Magyarország története és földrajza. 

T. k. Szász K, és Visontay J.
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7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Összetett viszonyok és arányok, összetett hár
mas szabály, határidő, arányos osztás, elegyítés, lánczszabály, kamatok ka
matjai, elsőrendű határozott egyenletek feloldása, egyenletbetétei 1—3 isme
retlennel. — Tömörmértan megfelelő rajzzal. T. k. Moéník-Szabóky.

8. Természettan, h. 3 6. Nyug- és moztan, delejesség, villanyosság, hang-, 
fény- és hőtan megfelelő kísérletekkel. — T. k. Greguss Gy.

V. o s z t á ly .  F ő n ö k e :  G r o s s m a n n  La jos .

1. Vallástan, h. 2 ó. Bevezetés az ó-szövetségi könyvekbe Zsarnay L. 
tankönyve szerint. Válogatott bibliai szakaszok olvasása, magyarázása és 
emlék elése.

2. Latin nyelv, h. (1 ó. A mondattan ismétlése. Julius Caesarból: Bellum 
gall. I. és 111. k. — Ovidiusból: Meta morph I. k., 1G3—415 v. és XII. k., 
1 —145 v; Trist. III. k. 4-el. — Egyes darabok emlékelése; házi dolgozatok. 
T. k. Kühner ny. t., Bartal, Jul. Caes.; Veress, Ovidius; Svábi, Fordítási 
gyakorlatok.

3. Ild im  nyelv, h. 4. ó. Az alaktan a \v. végzetű igékig megfelelő gya
korlatokkal; házi dolgozatok. — T. k. Curtius-Kis ny. t. és Schenkl-Kis gyak. k.

4. Magyar nyelv, h. 3 ó. Irály — és ékesszólástan, olvasmányok, Írásbeli 
dolgozatok. — T. k. Laky D. és Szvorényi; o. k. Szvorényi szemelvényei.

5. Német nyelv, h. 2 ó. Versmértan Iíeyse szerint; költemények olvasása, 
elemzése; irálygyakorlatok.

0. Té>t nyelv, h. 1 ó. Válogatott prózai és költői darabok olvasása és 
fejtegetése; prosodia; irálygyakorlatok. T. k. mint a fentebbi osztályokban 
és Susil prosodiája.

7. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Ókor, nevezetesen: a keleti népek, a 
görögök és rómaiak története. T. k. Szilágyi S.

8. Mennyiségtan, h. 5 ó. Algebrai általános fogalmak, a számok fajai 
és alaptulajdonságai, alapműveletek algebrai számokkal, a hányados különféle 
tulajdonságai, nevezetesen: a közönséges, tizedes és láncztörtek, a viszonyok 
s ezek alapján az arányiatok. Sikmértan: az egyenes vonalú idomok, kör, 
kerülök, mentelék, hajtalak. T. k. Mocník-Klamarik.

9. TerméssettuclományoJ:, h. 2 ó. Vegytan; t. k. Dékány R.-Ásványtan; 
t. k. Dorner J. felsőbb osztályok számára irt műve.

V. M e l l é k i n t é z e t e k .
1. Rujzislcolu. A gymnasium négy alsó osztályára nézve a rajz kötelező 

tantárgy. A rajziskola két fokosztályból állott; az egyikben az I. és II., a 
másikban a III. és IV. o. növendékei nyertek heti két órában oktatást.

Tanár: Klemens Jíjssef. Az oktatásért két frtnyi külön dij járt, mely 
azonban a szegényebb tanulóknak el is engedtetett.
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2. Az énekishóta. Az ének a helybeli eV. egyházközség határozatá

nál fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az énekiskola szintén 
két tanfolyamból állott, hetenkint két—két tanórával. A kezdők tanulták az 
elemeket, a haladók énekeltek négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Ének
tanár: PolevJcovics János rendes gyinn. t.

3. Testgyakorló intézet. A testgyakorlatok az egyházközség sajátját ké
pező s a gymnasium tőszomszédságában fekvő tornahelyiségben tartatnak. A 
tanítás, minthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, csak a kedve
zőbb őszi és tavaszi hónapokra terjesztetett ki. A gyakorlatokat két csoportban 
(kezdők és haladók) Drobba András, helybeli ev. elemi tanító és okleveles 
tornász vezette, hetenkint négy órában.

4. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfatenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, nt. Pénzt Antal, helybeli ev. lelkész úr oktatta, 
hetenkint két órában.

VI. T a n e s z k ö z ö k .
1. Könyvtárak.
a) A gymnashimi könyvtár áll 3563 kötetből. A lefolyt tanév folytán 

részint ajándék, részint vétel utján, 197 kötettel szaporodott. Megvetettek 
egyebek között: Horváth Mihály, Magyarország történelme I—VIII. k. Ballagi 
Károly és Király Pál, A magyar birodalom leirása 1. k. Palugyay Imre, A 
kapcsolt részek történelmi s jog viszonyai 1 k. — Hajnikjmre, Magyar al
kotmány — és jogtörténelem 1 k. Siebenbürgische Rechtsgeschichte von 
Friedrich Schuler v. Libloy I—III k.

A könyvtárt több könyv ajándékozása által gyarapították: A magyar 
tudom, akadémia, az országos magyar kir. statistikai hivatal, a Franklin-tár- 
sulat, nt. Moczkovcsák János, helybeli ev. lelkész úr, Grossmann Lajos tanár, 
és több budapesti könyvkiadó.

A t. ajándékozók fogadják becses adományaikért forró köszönetünket.
b) Az ifjúsági könyvtár tartalmaz 872 kötetet. Ez évben gyarapodott 

2S kötettel.
Könyvtárnok: Grossmann Lajos.
2. Szertárak és gyűjtemények.
b) A földabroszok gyűjteménye áll 10 térképből, 5 kötet atlaszból, 2 

föld- s egy égtekéből. Vétel útján szereztettek: Jausz György, Tört. földi', 
iskolai atlasz. Gönczy, Magyarország földabrosza.

Felügyelője: Polevkovics János.
b) Az éremgyüjtemény tartalmaz 379 érmet.
Kezelője: Grossmann Lajos.
c) Az álled gyűjtemény foglal magában 11 emlőst. 109 madarat. 178 

kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást.
Felügyelője: Hlavatsek András.
d) A növénygyűjtemény áll 506 növény- s 132 magfajból.
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Saertárnóka: íiosenauer Károly.
e) Az ásvány gyűjtemény tartalmaz 848 ásványt és 110 jegeczniintát.
Felügyelője: Rosenauer Károly.
f) A mennyiségtant szertár tartalmaz 113 tömörmértani testet és 7 eszközt.
Kezelője: Kmety János.
g) A természet- és vegytani szertár. Ez 276 különféle phys. készüléket 

és műszert foglal magában.
őre : Kmety János.
li) A rajzszertár áll 726 rajzmintából. Felügyelője: Klemens József.
i) A zeneszertár. Ez egy harmóniumot, számos szertárnoka által irt 

egyházi és világi énekdarabot és 80 kőnyomatú, egyházi énekekből álló, fü
zetet tartalmaz.

Szériáim oka: Polevkovics János r. t.

VII. S e g é l y z ő  in té z e te k ,  ö s z t ö n d í j a k ,  j u t a l m a k .

1. A tápintézet. A tápintézet a lefolyt tanévben 38 tanulót látott el 
ebéddel. Vacsora a jelentkezők csekély száma miatt ez évben sem adatott; 
jövőre azonban a jelentkezők, ha legalább 10-cn lesznek, vacsorában is ré
szesülhetnek.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 ft. évi díj fizetendő, csupán ebéd
ért 20 ft. — Ez utóbbi 8-nak egészen, 3-nak pedig felerészben elengedtetett. 
Az elengedett összeg 190 forintot tészen.

Supplicátio utján 218 ft. 87 kr. gyűlt be, nevezetesen: a zólyomi espe- 
rességből 63 ft. 60 k r.; a honti és barsi esperességekből 47 ft. 47 kr., a 
nógrádi, pesti, békési, csongrádi és Csanádi esperességekből 107 ft 80 kr.

Kedves kötelességünknek ismerjük e helyen felemlíteni azon nemeslelkü 
pártfogók neveit is, kik a tanév folytán tápintézetünket kegyes adományaikkal 
gyámolítani méltóztattak. Nt. Moczkovcsák János, lelkész úr atyja lelkészi 
hivataloskodásának félszázados jubileuma, Rosenauer Károly, igazgató úr pe
dig névnapja alkalmával egy-egy „beneficium“-mai örvendeztetek meg alum- 
nistáinkat; Kardoss Ádám úr 10 liter borsót s ugyanennyi lencsét, Ujkereszty 
István úr 7 klgr. marhahúst szíveskedtek a tápintézetnek ajándékozni.

A nemeslelkü pártfogók fogadják hálás köszönetünket.
Tápintézetünk alaptőkéje, beleértve a Heinrich Jakab-féle alapítványt is, 

6000 forintot tészen. Ephorus: Bothár Samu úr, egyházunk nagyérdemű gond
noka.

2. A  gyógyszerlap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetében a szegényebb 
tanulók gyógyszertári kiadásai: Jelenlegi állása: 150 ft. Kezelője az igazgató.

Hálás köszönetét mondunk itt t. Dr. Dillnherger Emil úrnak azon nagy
lelkű orvosi segélyért, melyet beteg tanulóinknak ingyen nyújtani szíveskedett.

3. Ösztöndíjak.
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a) A Deák Ferencz-féle ösztöndíj.
Ezen ösztöndíj, mely, a mint már tavalyi értesítőnkben is jelezve volt, 

dicsőült nagy hazánkfia Deák Ferencz emlékére kegyadományokból alapítta- 
tott, a múlt tanév végén 503 ftnyi tőkéből állott; az idei kamatokkal azon
ban máig 542 forintra növekedett. Két év előtt hozott határozatunkhoz hí
ven a befolyt kamatokat csak részben fordítottuk ösztöndíjakra, részben pedig 
a tőkéhez csatoltuk.

Segélyeztettek: Stein Miksa V. o. t. 6 forinttal, Csaplovics György IV.
o. t. 3 forinttal, Grossmann Ervin III. o. t. 7 forinttal, Markovics Samu I. o. 
t. 7 forinttal és Hisz János, III. o. t. jutalomkönyvvel.

A kiosztott összeg 24 forintot tesz.
Ismételten forró köszönetét mondunk azon nemeslelkü emberbarátoknak, 

kiknek áldozatkézsége ezen alapítvány létesítése által nagy dicsőültünknek 
emlékét, az ő nagy nevéhez ily méltó módon, tanintézetünkön megörőkité.

Szíveskedjenek e nemes czélt jövőre is pártfogolni! A netalán befolyandó 
kegyes adományok jegyzékét nem mulasztjuk el a jövő évi értesítvényben 
közzétenni.

b) A kerületi ösztöndíj. A ft. bányakerületi gyűlés ösztöndíjak czirnén 
100 o. é. forintot tanintézetünknek ez évben is kegyesen megszavazott. Ez 
összeget ő  főtisztelendősége Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens úr a 
tanári kar ajánlatára következőleg kívánta kiosztatni:

Braxatorisz Mártonnak és Hlavatsek Imrének húsz-húsz forintot; Ve
szel János, Drobba Daniel, Zachar Samu és Pissko Gusztávnak tíz-tíz forintot; 
Reviczky Amandnak 8 forintot; Ivoleszár Pál és Hodzsa Mihálynak hat-hat 
forintot. A ft. kerületnek nagylelkű adományáért ismételten alázatos köszö
netét mondunk; de fogadja főképen bálánknak bő kifejezésén 0 főtisztelen- 
dősége a superintendens úr az ő buzgó és hathatós pártfogásáért, melyet 
tanintézetünk érdekében e segély megajánlásánál most már harmadízben ta 
núsítani méltóztatott.

c) A feloszlott „Zólyom megyei magyar olv. és társalgási egylet“ hagya
tékából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, a ki társai közt a magyar 
nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, Beszterczebánya városának t. 
tanácsa a tanári kar ajánlatára Csaplovics György IV. o. tanulónak adomá
nyozta. Ezen ösztöndíj 7 irtot tesz,

d) A zólyomi esperességi, csakis tanítófiak által élvezhető, 6 ftnyi szor
galomdíj Klobusiczky Samu IV. o. tanulónak adatott.

e) A Heinrich-féle alapítványból jutalomkönyveket (többnyire szótárakat) 
nyertek: Kubányi István, Kmety János, Rosenauer Lajos, Furgyík István, 
Hurtba Dani, Pivko Jván, Cbriastelyi Gyula, Ileinlein Emil, Thurzó Samu, 
Krcsméry Milos és Augusztáimvícs Nándor.

f) A tandíj elengedtetett egészben 25 tanulónak, felerészben pedig 5-nek.
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V ili. A ta n u ló k  névsora .* )

I. osztály.
1. Abaffy Braniszlav, Tót-Aradácz — Torontál, a.
2. Aügüsztinovics Ferdinand, Pásztó — Heves, j.
3. Böhm Izsák, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Dianovszky László, Beszterczebánya — Zólyom.
5. Dobák Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
6. Érti János, Zólyom — Zólyom.
7. Ferjencsik Pál, Dobrona-Váralja — Zólyom, a.
8. Hosztek János, Beszterczebánya — Zólyom, r.
9. Izák Pál, Dacso-Lam — Hont, a.

10. Jorcsik Ferencz; Ulmanka — Zólyom.
11. Klimo Dániel, Radvány — Zólyom, a.
12. Krcsméry Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
1B. Krcsméry Milos, Beszterczebánya — Zólyom j.
14. Krizsan Lajos, Szúlyó — Trencsén, a. 
LAJdarkovics Samu, Radvány — Zólyom, ö. a.
16. Ondreji Ágoston, Beszterczebánya — Zólyom.
17. Petrikovics Ede, Radvány — Zólyom.
18. Pick Jakab, Székelyhíd — Hajdú, m.
19. Reviczky Almaiul, Szlanicz — Árva, ö. a.
20. lliecsánszky Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
21. Ruttkay Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
22. Scbeer Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
23. Sztik István, Beszterczebánya — Zólyom.
24. Stollmann Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
25. Vavró Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, r. k.
26. Vladár Miklós, Kis-Romliány — Nógrád.

II. osztály.

1. Batta Lajos, Radvány — Zólyom.
2. Bodiczky Béla, Közép-Palojta — Hont, a.
3. Csemiczky Miklós, Hliník — Liptó.
4. Ferjencsik János. Váralja — Zólyom, a.
5. Gemziczky Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
6. Hlavkay Ernő, Zsolna — Trencsén, r.
7. Klimo Lajos, Radvány — Zólyom, a.
8. Klimo Samu, Beszterczebánya — Zólyom.
9. Kmety János, Nagy-Palugya — Liptó, j. a.

*) A rövidítések magyarázata: r. — római katholikns; m. — mózes valláséi; mt. — 
magántanuló; ö. — ösztöndíjas; j. =  jutalomkönyves; k. — kilépett; a. =  alumnista.
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10. Krcsméry József, Badin — Zólyom, ít.
11. Kubányi István, Beszlerczebánya — Zólyom, j.
12. Kurjatko János, Beszterczebánya -— Zólyom.
13. Laszab Lajos, Beszterczebánya Zólyom, r. a. 
1L Maczko József, Szent-Miklós — Liptó, a.
15. Palovics Antal, Beszterczebánya — Zólyom.
16. Pivko Iván, Szent-Marton — Túrócz, j.
17. Riecsánszky János, Radvány — Zólyom.
18. Rokosz Pál, Tót-Pelsőcz — Zólyom.

III. osztály.

1. Augusztinovics Miksa, Pásztó — Heves.
2. Blaskovics Dusán, Drienó — Ilont, a.
8. Bodiczky Dezső, Közép-Palojta — Hont, a.
4. Chriastely Gyula, Libetbánya — Zólyom, j. a.
5. Daxner István. Tiszolcz — Gömör.
6. Eördögh Gusztáv, Garamszegh — Zólyom, a. k.
7. Filipcsa János, Pojnik —- Zólyom, a.
8. Furgyik István, Beszterczebánya — Zólyom, j.
9. Greisinger Ede, Radvány — Zólyom.

10. Grossmann Ervin, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
11. Hlavatsek Imre. Léva — Bars, ö. a.
12. Iloreniczky Dániel, Radvány — Zólyom, a.
13. Hurtha Dániel. Radvány — Zólyom, j.
14. Kaszner Armin, Beszterczebánya — Zólyom, meghalt.
15. Klimo János, Beszterczebánya — Zólyom.
16. Klimo Samu, Királyfalva — Zólyom.
17. Kollár János, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Krizsan Milos. Szúlyó — Trenesén, a.
19. Krompecher György, Lucsivna — Szepes.
20. Meczky János, Podlavicz — Zólyom, a.
21. Paulinyi János, Beszterczebánya — Zólyom.
22. Pissko Gusztáv, Radvány — Zólyom, ö. a.
23. Popper Simon, Beszterczebánya — Zólyom, m.
24. R ísz János, Szászova — Zólyom, j.
25. Rosenauer Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, j.
26. Schemschell András, Beszterczebánya — Zólyom.
27. Tliomka Fereucz, Folkusháza — Túrócz, a.
28. Tvrdon Gusztáy, Radvány — Zólyom, mt.
29. Ujkereszty Károly. Beszterczebánya — Zólyom.
30. Urszinyi György, Szkubin — Zólyom, a.
31. Vilhelm Mór, Sztarovicz — Trenesén. m.
32. Zachar Samu, Breznóbánya — Zólyom, ö. a.



IV. osztály.

1. Bienik János, Turopolye — Nógrád, a.
2. Bodiczky Dániel, Szebedin — Zólyom, a.
3. Csaplovics György, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
4. Drobba Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
5. Gazdik János, Szt,-Márton — Túrócz.
6. Heinlein Emil, Beszterczebánya — Zólyom, j.
7. Klimo János, Királyfalva — Zólyom.
8. Klobusiczky Samu, Felső-Micsinye — Zólyom, ö. a.
9. Koleszár Pál, Breznóbánya — Zólyom, ö. a.

10. Mauks Mór, Szt.-Miklós — Liptó, m.
11. Párnicsan János, Zsolna — Zólyom, a.
12. Schwarz Jakab, Detva — Zólyom, m. mt.
13. Thomka László, Bystricska — Túrócz, mt.
15. Thurzó Samu, Rád vány — Zólyom, ö. a.
15. Veszel János, Királyfalva — Zólyom, ö. a.

V. osztály.

1. Braxatórisz Márton, Radvánv — Zólyom, ö. a.
2. Fuchs Samu, Tót-Lipcse — Zólyom, a.
3. Hodzsa Mihály, Korpona — Zólyom, ö. a.
4. Kardoss Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
5. Reisz József, Kís-Palugya — Liptó, m.
6. Stein Miksa, Szt.-Miklós — Liptó, ö. m.
7. Strausz Mózses, Szlanicza — Árva, m.

Összes szám: 98.

%
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X. T u d ó s í t á s  a j ö v ő  t a n é v r e  v o n a t k o z ó l a g ’.
1. Az 1879/80-ki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, 3-úig tartanak a be

iratások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes megnyitása s kezdődik a 
rendes tanítás.

2. A későbben jövők csak azon esetben fognak felvétetni, ha elkésésöket 
alapos okokkal indokolták.

3. Tanpénz s más illetékek fejében fizetnek a jövevények 12 írt. 88 krt., 
volt tanulóink 10 fit. 83 krt. Ehhez járul még rajzért 2 fi t. Mindezen illetékek 
félévenkint is, de mindig előre, fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre lefizetni az 
ephorusnál. Ebédért 20 fit., ebédért és vacsoráért 40 fit. fizetendő egész évre. 
A növendékek tápintézetünkben hetenkiut kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazgatóság. Sze
gényebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy az igazgatóság kö
telességének fogja ismerni, mennyire lehet, a legolcsóbb szállásokat megszerezni.

6. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. ez. presbyteriumához folyamodhatnak a tápdíj és a tanpénz 
elengedéséért. A jövevény tanulók kérvényei azonban csak a tanév 2-ik felében 
vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és példás 
magaviseletüknek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.

NA veél ie .
1. Bndúci skolsky rok poéné sa 1-ho Sept. b. r., do 3-tieho trvá zápis

u riaditeía, 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnoslne a poéné sa riadné vyna-
uco vauié.

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú möcf byí prijatí, kod opozdenie 
svoje základne odővodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, mimo kreslenia, obnásajú do hromady u 
novo príchodzích ziakoch 12 zl. 88 kr.; byvalí chovanci násho ústavu platia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenia platí sa 2 zl. celorocne. — Poplatky tyto 
mozno i polroéne, vzdy ale vopred, platif,.

4. Alumnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Ephora zaplatif.
Za holy obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s veéerou 40 zl. celoroéne.
Alumneum nase dáva dvaráz tyhodne niúéné jedlo.

5. 0 ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditeístvo. — Chudobnejsích 
rodicov dovolujeme si upozornif, ze si riaditeístvo za povinnosf pokladá o 
byty i za sebe levnejsiu cenu staraf sa.

0. Clmdobní, pri tóm ale pilní a mravní ziaci mőzu sa k slávnému 
presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o odpustenie poplatkov jak 
od uéenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzích nemőzu sa do 
povahy vziaf len v druhom polletí, ked' totízto prosebníci pilnosf a mvavnost 
svoju uz na nasom ústave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za veceru nemőze sa nikto oslobodif.
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Z u r  N a c h r i c h t .

1. Das Schuljahr 1879/80 beginnt am 4. Sept. 1. J., bis zum 3-ten dauert 
die Inscription, am 4-ten wird das Schuljahr feierlich eröffnet werden, und 
der regelmässige Unterricht nimmt seinen Anfang.

2. Die später Angekommenen werden nur in jenem Falle aufgenom
men, wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Vespätung beige
bracht haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei Ankömmlingen 
12 fl. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 il. 83 kr. — Fürs 
Zeichnen wird eine besondere Jahrestaxe von 2 fi. entrichtet. — Diese Ge
bühren können auch halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden.

4. Die Alumnisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden Semesters 
die Hälfte der Aluinnealtaxe beim Ephorus zu entrichten. Die ganzjährige 
Alumnealgebühr beträgt für das Mittagsmahl 20 fl., für das Mittagsmahl sammt 
dem Abendessen 40 fl. Zweimal wöchentlich wird den Zöglingen Mehlspeise 
verabreicht.

5. Für die Unterkunft der fremden Schüler sorgt auch die Direction. 
Aermere Eltern wollen hiernit aufmerksam gemacht sein, dass die Direction 
es für ihre Pflicht erachtet, möglichst billige Quartiere zu besorgen.

6. Arme, jedoch fleissige und wohlgesittete Schüler können um Erlass 
des Didactrums, der Alumneal- und sonstiger Gebühren das löbl. Presbyterium 
der neusohler ev. Gemeinde bittlich angehen. Die diesbezüglichen Gesuche 
der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-ten Semester berücksichtigt wer
den, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise ihres Fleisses und 
wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemandem erlassen 
werden.


