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I. Adatok iskolánk ez évi életéhez és vegyes
közlemények.

A beiratások, felvételi és javító vizsgálatok szeptember lió 1—4-ig 
tartottak. — Szeptember 5-én munkálkodásunkra kikérve Istenünk segedel
mét, ünnepélyesen megnyitottuk az uj tanévet s 6-án megkezdettük a 
rendes tanítást.

Működésünket minden nagyobb akadályok kikerülésével, megszakítás 
nélkül, folytattuk a tanév végéig.

Alumneumunk ephorusáva a múlt évben elhunyt bold. Bothár Sámuel 
helyébe Kies/,kény János presbyter úr lön megválasztva. Őszintén örülünk 
e választásnak; mert uj ephorusunknak egyházi ügyeink iránt eddig tanú
sított buzgósága biztosítékul szolgál arra nézve, hogy tápintézetünk vezetése 
ezúttal is jó kezekre bízatott. Adja Isten, hogy sokáig gondozhassa és 
táplálhassa alumnistáinkat!

Deczemberben elhalálozván Klemens József városi rajztanár, a ki e 
tantárgyban a mi növendékeinket is oktatta, hogy a tanítás menetében 
fennakadás ne történjék, a tanári kar bizalmas felszólítása folytán a jelzett 
tái'gynak a tanév végéig való ellátását Varga Mihály r. t. volt szives 
mágára vállalni.

Bold. Klemens József emlékének, mint a ki a szabadkézi rajzot 
intézetünkön is több éven át buzgón és sikeresen tanította, őszinte szívvel 
adózunk e helyen az elismerés és hála adójával. Áldás a lelkiismeretes 
férfiú és tanár poraira!

Eléggé ismeretes mindenki előtt, hogy iskolánkat nagyobbrészt szegény 
tanulók látogatják, kiknek némelyike szüleinek zilált anyagi helyzeténél 
fogva magát még a szükséges tankönyvekkel sem képes ellátni; ennél
fogva a tanári kar — Varga Mihály tagtárs kezdeményezése folytán — az 
évröl-évre mindinkább jelentkező bajon legalább némileg segítendő, egy 
„segélyalap“ létesítését, vagyis inkább, a mennyiben ilyen az előbbi évek
ben az intézeten már fennállott, de időközben, nem tudni mi okból, meg
szűnt, a már létezettnek felelevenítését találta az ilyen szegény tanulók 
segélyezése czéljából üdvösnek és szükségesnek.

Az említett „segélyalap“ a tanulók önkénytes adakozásaiból — esetleg 
egyéb emberbarátok és jóakarók kegy adományaiból — fogdétr ehozatni. — 
A növendékek között e ezélból idöközönkint gyűjtött összegek gyümölcsöz-
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tetés végett, a takarékpénztárban helyeztetnek el. A segélynek míképetl 
való kiosztása iránt belátása szerint időről-időre a tanári kar intézkedik. 
Az adományozók nevei az évi értesítőben — az illető helyen — közzé fog
nak tétetni. Az eddigi gyűjtés eredménye: 24 frt. GO kr. (L. Segélyzö int...)

Kedves tanítványaink ! Járuljatok örömest e nemes czél előmozdítá
sához. Bármily csekély legyen is az összeg, melyet szűkölködő tanuló
társaitoknak juttattok, ajándékotok kedves lészen Isten előtt, a ki nem 
azt nézi, mennyit adtok, hanem sokkal inkább, hogy filléreiteket minő 
érzülettel adjátok. (Luk. 2 1 r.)

Sok kicsi sokra megy. A filléreken, melyeket az önzetlen testvéri 
szeretet nyújt az Ur szegényeinek, áldás vagyon. Ha szabad kicsiny dol
gokat nagyokkal összehasonlítani: lássátok, a világhírű Franke-féle hallei 
árvaház s az áldott Gusztáv Adolf-féle egylet fillérnyi adományokból 
lettek gazdagokká; és mig az első annyi ezer elhagyott árvából jóravaló, 
hasznos embereket nevel a társadalom számára, a másik számtalan, köztük 
igen sok hazánkbeli ev. egyházat és iskolát, mentett meg nagylelkű segé
lyével az elveszéstől.

Az alap immár meg van vetve. Isten segítségével építsünk azon 
tovább! A legmelegebben ajánljuk e szent ügyet figyelmetekbe.

Tanári értekezletek havonkint rendesen egyszer tartattak, még pedig 
mindig a hónap utolsó pénteken; ha azonban a szükség kívánta, tanács
kozás végett összegyűltünk máskor is. Tanácskozásaink főbb tárgyait a 
tanulók fegyelmi ügyei, nemkülönben a havi és semestralis osztályzatok 
megállapítása képezték.

A szülőket fiaiknak erkölcsi magaviseletéről, úgy szintén a tanulmá
nyokban tett előmeneteléről külön e czélra szolgáló bizonyítvány utján 
az óv folytán több Ízben is tudósítani el nem mulasztottuk. Egyébiránt 
örömünkre szolgál a t. ez. szülőket e helyről is értesíthetni, hogy tanulóink 
magaviseletével e tanévben meg voltunk elégedve. Egyeseket az iskolai 
törvények értelmében ugyan szigorúbban is meg kellett büntetnünk; de 
az ily esetek csak ritkábban fordultak elő. Kizárással nem volt büntetve 
egy tanuló sem.

Az isteni tiszteletet is az ifjúság vasárnaponkint s egyéb ünnepnapo
kon szorgalmasan látogatta, mindig legalább egy tanár kíséretében. Ki
vételt csupán a hidegebb téli vasárnapok képeztek, a mennyiben az ifjúság 
ilyenkor egészségi szempontból az isteni tiszteleten való kötelező meg- 
j elenéstöl felmentetett.

Úrvacsorájához közvetlen a húsvéti szünidő előtt, vagyis márczius 
hó 20-án járultunk.

A tanulmányokban való előmenetelt illetőleg egyeseknél ugyan még 
sok a kívánni való; de általánosságban véve az eredmény itt is kielégítő
nek mondható.

Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk :
a) erkölcsi magaviseletben : 1 =  jó. 2 szabályszerű, 3 =  kevésbbé 

szabályszerű, 4 =  rósz.
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b) a tanulmányokban való előmenetelben: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  
elégséges, 4 — elégtelen. ,

Azon tanulók, kik egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályt kaptak, 
a tanári kar engedelmével pótvizsgához bocsáthatók; ha azonban vala
kinek több tantárgyból van elégtelen osztályzata, az osztály ismétlésére 
utasíttatik.

Tanulóinkat, ha erre szükség volt, orvosi segélylyel — és pedig díj 
nélkül — t. dr. Bothár Samu városi orvos úr látta el. E nemeskeblti 
emberbarátnak a betegeinknek nyújtott szives segélyért ezennel hálás 
köszönetét mondunk. Növendékeinknek egészségi állapota a lefolyt tan
évben különben egészben véve elég kedvező volt; mert eltekintve a köny- 
nyebb betegségektől, melyek idöközönkint az iskola látogatásában egy-két 
tanulónkat megakadályozták, súlyosabb és hosszabb ideig tartó bajban 
csak hárman szenvedtek, kik közül kettő betegségéből szerencsésen fel- 
lábadt, de a harmadik fájdalom! még mai napig sem nyerte vissza 
egészségét. — Hogy ez mielőbb történjék, szivünkből kívánjuk.

Az iskolai törvények október 2-án olvastattak fel s magyaráztattak 
meg az ifjúságnak.

A karácsonyi szünnapok deezember 21-töl januárius 2-ig tartottak; 
a húsvéti sz. ünnepek alkalmából pedig márczius hó 21— 27-ig szünetel
tek az előadások.

Az első félév februárius 2-án végeztetett be; a második félév pedig 
u. e hó 7-én kezdődött.

Az évi szigorlatok június 15—21-ig folytak le. A tanév nt. Mocz- 
kovcsák János, zólyom-egyházmegyei föespares úrnak jelenlétében, mint 
a ki a püspök úr O fötisztelendöségót képviselte, az ünnepélyes köz vizs
gával június 22-én záratott be.

Ezen alkalommal osztattak ki az ösztöndíjak és jutalomkönyvek is.
Intézetünk tannyelve: a magyar nyelv, az alsó két osztályban se

gédnyelvek a tót és német nyelv.
Midőn intézetünk ez évi életéből e néhány adatot feljegyeztem volna, 

el nem mulaszthatom végül, hogy szegény tanulóinknak egy nagylelkű 
jóltevőjéröl itt még említést ne tegyek.

Fogadja ugyan is e helyről egyházunk nagyérdemű felügyelője, tek. 
Stádler Tófor úr, ama becses adományáért, melylyel múlt évi zár vizsgá
latunkon két legkitűnőbb tanulónkat megjutalmazni méltóztatott, legfor
róbb köszönetünket.

Azon öröm, melyet a két jó fiúnak szerzett, a mi örömünk is. — 
Isten tartsa meg öt sokáig iskoláinknak !

II. Igazgató tanács.
Gymnasiumunk a beszterczebányai ág. h. ev. egyházközségnek, mint 

ezen intézet tulajdonosának és fentartójának kebeléből választott igazgató 
tanács vezetése alatt áll.
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Elnöke: tek. Stádler Tófor úr, helybeli egyh. felügyelő.
Tagjai: nt. Pénzéi Antal és Moczkovcsák János T. lelkészek, Bur- 

kovszky Kálmán, Csipkaj^ Károly, Drexler Frigyes, Gálly Samu, Greisinger 
János, Hulley Dániel, dr. Málynsz Károly, Szumrák Pál, Turzó Lajos, 
Yágner Károly, Grossmann Lajos, Lindtner Dániel, Orphanides Károly, 
Polevkovics János és Hlavatsek András e. é. igazgató tanár.

III. Tanári személyzet.

Grossmann Tódor Lajos, r. t. tanította a latin nyelvet a III. és IV., 
a tót nyelvet az I. és II., a szépírást az I. és II. osztályban. Heti óraszáma 17.

Hlavatsek András, r. t. és ez é. igazgató tanította a vallástant I —IV., 
a latin, magyar nyelvet és földrajzot az I. osztályban. Heti óraszáma 19.

Junker Ágoston, r. t. tanította a német nyelvet az I —IV., a termé
szetrajzot az I. II. és az első félévben a III., a történelmet és földrajzot 
a III. és IV. osztályban. Heti óraszáma 20.

Kmety János, r. t. tanította a mennyiségtant az I. II. és IV, a ter
mészettant a III. és IV., a magjmr nyelvet a IV. és a tót nyelvet a III. 
és IV. osztályban. Heti óraszáma 20.

Varga Mihály, r. t. tanította a latin nyelvet a II., a magyart a II. 
és III., a történelmet, földrajzot és mennyiségtant a III. osztályban. Heti 
óraszáma 20.

Jegyzet. A vallástanban róni. kath. tanulóink dr. Gonda György hely- 
beli rom. kath. fögymnasiumi hittanár, mózes vallásu tanulóink pedig Hirsch- 
Goldzieher Izrael beszterczebányai főrabbi által oktattattak.

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

1. Vallástan, h. 2 óra. A téli félévben: ó-szövetségi válogatott tör
ténetek alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; Palaestina 
földrajza. T. k, Noszág és Calvi.

A nyári félévben: a tiz parancsolat; a magyaroknál Vendel-Pálfy, a 
németeknél Irmisöher szerint, a tót. születésű éknél pedig a zólyomi ev. 
esperesség által kiadott káté nyomán.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon a névalakok és a „sum“ 
ige, megfelelő fordítási és Elemzési gyakorlatokkal; a szükséges szók emlé
kelése; házi és iskolai dolgozatok. T. k. Schulz-Kiss.

5. Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattani alapon a teljes alaktan. Egy
szerű bővített mondatok elemezése és szerkesztése; válogatott olvasmányok
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fejtegetése, fordítása és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Torkos magyar 
nyelvtana és Dlhányi Zs. olvasókönyve.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A fö-, melléknév és névmás alaktana; fordí
tások, elemzések. T. k. Toepler nyeltana.

5. Tót nyelv,*) h. 2 óra. Az elemi iskolából hozott nyelvtani isme
retek ismétlése után, a főnevek, melléknevek, névmások és számnevek 
ragozása; olvasmányok, egyes darabok émlékelése, házi dolgozatok. T. k. 
Mráz F. nyelvtana . és Loos J. o. k.

6'. Földrajz, h. 2 óra. A csillagászati és physikai földrajz alapfogalmai. 
A magyar birodalom rövid áttekintése. T. k. Batizfalvi: A földrajz elemei.

7. Mennyiségtan, h. 4 óra. Tizedes számrendszer, tizedes törtek, a 4 
alapművelet nevezetlen és nevezett egész számokkal, tizedes és közöséges 
törtekkel. — Pont, vonalak, szögek, háromszögek. Ezzel összekötve mértani 
rajz körzővel és vonaszszal. T. k. Mocník-Szabóky.

8. Terméin/rajz, h. 2 óra. Állattan: emlősök, rovarok. T. k. Pokorny- 
Dékány.

!). Szépírás, h. I óra.

II. osztály. Főnöke: Varga Mihály.

1. Vallástan, h. 2 óra Az Uj-szövétség nyomán : Jézus élete; Palaes
tina földrajza.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az I-ső osztály pensumának folytonos ismét
lése mellett az igeragozás, gyakorlatok elemzése és fordítása ; szók emlé- 
kelése, házi és iskolai dolgozatok, T. k. Sehultz-Kiss latin nyelvtana és 
gyakorló könyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan, különösen az igeragozás; egy
szerű bővített mondat. Válogatott darabok olvasása, elemzése és emlékelése, 
szóképzés, házi dolgozatok. T. k. mint az I. osztályban.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan befejezése, olvasmányok, írásbeli 
dolgozatok T. k. Toepler nyelvtana; Lüben és Nacke o. k. III. r.

5. Tót nyelv, h. 2 óra. Az első osztálybeli anyag tüzetes ismétlése 
után az ige. Olvasmányok, egyes darabok emlékelése, elemzése, házi dol
gozatok. T. k. mint az I. osztályban.

6. Történelem és földrajz, h. 4 óra. Ókori történelem életrajzi vázla
tokban. Europa (Magyarország kivételével) és Ázsia földrajza; térképek 
készítése. T. k. Zsilinszky történelme és Batizfalvi földrajza.

7. Szám- és mértan, h. 4 óra. Áz első osztály pensumának átismétlése 
után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, egyszerű hármas
szabály, egyszerű kamatszámolás száztól, százra és százban, olasz gyakor
lat. á  négy- és sokszögek alakítása, területszámitás; Pythagoras tantétele, 
egyenes vonalú idomok átalakítása, mértani viszonyok, arányok, háromszögek 
hasonlósága megfelelő mértani rajzzal. T. k. Mocník-Szabóky.

*) E  tantárgy tanulásátó l több növendék fel volt mentve.
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8. Terményrajz, h. 2 óra. A téli félévben: madarak, hüllők, kétéltűek 
és halak. T. k. Pokorny-Dékány. A nyári félévben: növénytan. T. k. 
Pokorny-Dékány.

!). Szépírás, h. I óra.

III. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.

1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni 
prot. egyház története. T. k. Haan L. (magyar) és Baltik F. (tót).

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan folytonos ismétlése mellett az 
esettan, megfelelő forditási gyakorlatokkal. Olvasmányok Elischer olvasó
könyvéből : A Rómaiak történetének első 13 fejezete Aeneas Latiumban 
való megtelepedésétől Tullus Hostiliusig. Elemzések, iskolai és házi dolgo
zatok. T. k. Schultz-Kiss nyelvtana és gyakorló könyve, Elischer olvasó
könyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan, különösen az igeragozás á t
ismétlése után egyszerű-bővített és összetett mondatok, óráról-órára készí
tett példákkal; az Írásbeli jegyek használata egyszerű-bővített és összetett 
mondatokban; válogatott darabok olvasása, elemzése és emlékelése; házi 
dolgozatok. T. k. Torkos magyar nyelvtana és Erdélyi-lndali Péter 
olvasókönyve III.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Mondattan, olvasmányok és irálygyakor
latok. T. k. Toepler ny. Lüben und Naeke o. k. IV. r.

. 5. Töt nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; mondattan, 
iskolai elemzések és házi dolgozatok. T. k. Mráz P. ny. t. Loos J. o. k.

<>. Földrajz és történelem, li. 4 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália, 
physikai és politikai földrajza. — A közép- és újkor történelme életrajzi 
vázlatokban, megfelelő fali abroszok használatával; térképek rajzolása. T. 
k. Batizfalvi J. földrajza és Zsilinszky történelme.

7. Mennyiségtan, h. 4 óra. A betűszámtan elemei, hatványozás, gyök
vonás. — A kör, kerülék, mentelek, hajtalék, a megfelelő mértani rajz. 
T. k. Mocník-Szabóky.

8. Ásványtan (a téli félévben) li. 2 óra. T. k. Szabó József: Ásványtan.
0. Természettan (a nyári félévben) h. 2 óra A testek általános tulaj

donságai, a részecserök hatása, hőtan. A vegytan elemei. T. k. Grreguss Gy.

IV. osztály. Főnöke: Kmety János.

1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. T. k. Tischer- 
Margócsy (magyar), Palmer (német), Kuzmányi (tót).

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alak- és esettan ismétlése mellett az idö- 
és módtan forditási gyakorlatokkal; házi és iskolai dolgozatok; prosodiából 
a lényegesebb szabályok: Olvasmányok Elischer olvasókönyvéből: A Ró-
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maiak története, különösen Ancus Márciustól a köztársaság koráig; a 
köztársaság korából Brutus haláláig. Ovidius szemelvényeiből: Daedalus 
és Midas. T. k. Schultz-Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve, Eliseher 
olvasókönyve.

8. Magyar nyelv, h. 2 óra. Az alak- és mondattan ismétlése, körmon
dattan, válogatott darabok elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k 
Torkos ny.; Erdélyi-Indali o. k.

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

5. Tót nyelv, h 2 óra. Egyesülten a III. osztálylyal.
ti. Földrajz és történelem, h. 4 óra. Magyarország története és föld

rajza. T. k. Horváth Mihály (kis kiadás) és Scholtz Albert: Az osztrák- 
magyar monarchia földrajza

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Összetett viszonyok és arányok, összetett 
hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, időhatár-számolás, társaság- 
szabály, vegyítés-, láncz-szabály, kamatok kamatja. Első fokú egyenletek 
egy és több ismeretlennel. —• Tömörmértan T. k Moeník-Szabóky.

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

V. Mellékintézetek.
1. Rajziskola. A gymnasium valamennyi növendékére nézve a rajz 

kötelező tantárgy. A rajz iskola két fokosztályból állott; az egyikben az 
I. és II. a másikban a III. és IV. o. növendékei nyertek heti két-két órá
ban az oktatás.

Az oktatásért két frtnyi külön dij járt, mely azonban a szegényebb 
tanulóknak el is engedtetett. Tanár: Klemens József: ennek elhalálozásával: 
Varga Mihály r. gymn. t.

2. Az énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség határozatánál 
fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az énekiskola szintén 
két tanfolyamból állott, hetenkint egy-egy tanórával. A kezdők tanulták 
az elemeket, a haladók énekeltek négy hangban, többnyire egyházi éne
keket. Enektanár: Polevkovics János.

2. Testgyakorló intézet. A testgyakorlatok az egyházközség sajátját 
képező s a gymnasium tőszomszédságában fekvő tornahelyiségben tartat
nak. A tanítás, minthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, csak 
a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra terjesztetett ki. A gyakorlatokat 
két csoportban (kezdők és haladók) Dropha András, helybeli ev. elemi 
tanító és okleveles tornász vezette, hetenkint négy órában.

4. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, nt. Pénzéi Antal, helybeli ev. lelkész úr oktatta, 
hetenkint két órában.
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VI. Taneszközök.
I. Könyvtárak
a) A  gymnasiumi könyvtár áll 3880 kötetből. A lefolyt tanévben 

részint ajándékozás, részint vétel utján 55 kötettel szaporodott. Megszerez
tettek egyebek között: Horváth Mihály: 25 év Magyarország történetéből; 
Lipschitz: Lehrbuch der höheren Analysis; Hnnfalvy Pál: Magyarország 
ethnographiája; Kerékgyártó Árpád: Magyarország Culturtörténelme.

E könyvtárt több könyv ajándékozása által gyarapitottákTT Magyar 
tud. akadémia, a Franklin társulat, több budapesti könyvkiadó úr, nt. 
Mockovcsák János Tivadar, zólyom-egyházmegyei ev. föesperes úr és 
Kollár Károly IV. o. t.

Könyvtárnok: Grossmann Lajos.
b) A Dillnberger-féle könyvtár áll 726 kötet könyvből, 3 atlaszból és 

27 térképből.
Kezelője: Junker Ágoston.
c) Az ifjúsági könyvtár 1099 kötetet foglal magában. Ez idén 

nagyobbára ajándékozás, de vétel utján is 56 kötettel szaporodott.
A szives adományozók névsora a következő: Paulinyi-Tóth Lajos 

(több kötetet ajándékozott), Csajka András, Kohutli Milán IV. o. t . ; Blat- 
niczky Pál, Drako Lajos, Dillnberger Emil, Paulinyi Dániel III. o. t . ; 
Chovan Ödön, Tvrdony Ervin, Turzo István, Furgyik János II. o. t . ; Per- 
czián Sándor, Dillnberger Béla, Henrici Béla, Blatniczky János, Zorkúczy 
János, Schleimer András, Milry Gusztáv I o. tanulók.

E könyvtár hetenkint kétszer volt nyitva
A könyvtárban segédkeztek: Csajka András, Cseqsetka Dani, Klauszer 

Árpád tanulók'.
Könyvtárnok: Kmety János.
A vétel utján megszerzett könyvek mintegy 110 o. é. forintba kerültek. 

Ezenkívül előfizettünk még: a „Theologiai könyvtár“-ra, a „Prot. egyház 
és iskolai lap“-ra az ,„Evangélikus egyház és iskolá“-ra, a „Századok“-ra és 
a „Philologia! közlöny “-re.

II. Szertárak és gyűjtemények.
1. A földrajzi gyűjtemény áll 28 térképből (18 földrajzi, 10 törté

nelmi), G kötet atlaszból, két föld •— és egy égtekéböl. Megszereztetett: A 
föld fölületének főalakjai. Kiadja: Stampfel Károly.

E szertár gyarapítására 4 frt 50 kr. fordíttatott,
Felügyelője: Varga Mihály.
2. Az érem-gyűjtemény tartalmaz 390 érmet.
Kezelője: Grossmann Lajos.
3. Természetrajzi gyűjtemények.
a) az állatgyüjtemény foglal magában 21 emlőst, 109 madarat, 4 

hüllőt, egy kétéltüt, 11 halat, 178 kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást.
E szertár számára mintegy 30 frtnyi értékű, fali-tábla szereztetett meg.
b) A növény gyűjtemény áll 506 növény- s 132 magfajból.



11

c) As Ásmnygyűjtemény tartalmaz 849 ásványt és 114 jegeczmintát.
Felügyelő: Junker Ágoston.
4. A mennyiségtani szertár tartalmaz 129 tömörmértani testet s 10 

eszközt.
Kezelője: Kmety János.
5. A természet- és vegytani szertár áll 280 készülék- s műszerből
Ore: Kmety János.
6. A rajsszerlár áll 1078 rajzmintából.
Ez évben szaporodott 352 mintával, és pedig vétel utján 252-vel, 

ajándék útján 100-zal, melyhez Chriastely Béla 04, Drako Lajos 36-tal 
járult. E gyűjtemény gyarapítására fordíttatott: 12 frt. 60 kr.

Felügyelője: Varga Mihály.
7. A zeneszertár. Ez egy harmoniumot, számos, szertárnoka által irt 

egyházi és világi énekdarabot és 80 kőnyomatú, egyházi énekekből álló 
füzetet tartalmaz.

Szertárnoka: Polevkovics János.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk.

VII. Segélyző intézetek, ösztöndíjak, jutalm ak.
1. A tápintézet a lefolyt tanévben 23 tanulót látott el ebéddel. 

Vacsora a jelentkezők csekély száma miatt ez évben sem adatott; a jövő 
tanévben azonban, ha legalább 10-en jelentkeznek, adunk vacsorát is.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt. évi díj fizetendő, csupán 
ebédért 20 frt. Ez utóbbi 1 tanulónak egészen, 7-nek pedig felerészben 
elengedtetett. Az elengedett összeg 90 forintot tószen.

Supplicatio utján 264 frt. 22 kr. gyűlt be, nevezetesen: a zólyomi 
esperességböl 41 frt. 82 kr.; a honti és barsi esperességekböl 35 frt. 94 k r.; 
a budapesti, pesti, nógrádi és békési esperességekböl: 1S6 frt. 46 kr.

Beneficiumban részesiték tápintézeteseinket: nt. Mockovcsák János 
Tivadar főesperes, üjkereszti István, Kosenauer Lajos és Hlavatsek András.

Ezenkívül f. évi május és június hóban következő kegy adományok 
folytak be a tápintézet számára: Stádler Tó for 20 frt. Dr. Mályusz K. 5 frt. 
Szumrák Gusztáv 4 frt. Szumrák Pál 5 frt. Dillnberger L E. 2 frt Pálesch
K. 1 frt. Hortsek K. 1 frt. Dillnberger M. 1 frt. Szumrák E. 3 frt. Csipkay
K. 2 frt. Würsehing A. 1 frt. Drexler Frigyes 2 frt. Göllner E. 2 frt. 
Burkovszky K. 1 frt. Lámer Ágost. 1 frt. Halassy Gyula 3 frt. Lavotta
O. 1. frt. Bodorovszky J. 1 frt. Amman Arzén 1 frt. Turzo L. 2 írt. 
Hüttner Ida 2 frt. Hulley D. 2 frt. Dr. Bothár Samu 1 frt. Kosenauer
L. 1 frt. Wagner S. I frt. Greisinger testvérek 1 frt. Szumrák E. utódjai 
1 frt. Beszterczebányai takarékpénztár 2 frt. Kolm J. 5 frt. Nadeja D. 
1 frt. Krappe N. 1 frt. Pálesch S. i frt. Beniats L. 1 frt. Rakovszkv 2 frt. 
Strelinger S. 1 frt. Chovan J. 1 frt. Bisztricsan 1 frt. Holesch A. 1 frt. 
Pichler B, 1 frt. Perczían L 1 frt. Eurgyík J. 1 frt. Lorentz & Comp. 1 frt.
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Dr. Klimo Jenő 1 írt. Benjats G. l frt. Rosenauer J. 1 frt. Hanzlik A. 
1 frt. Barna l frt. Gally 1 frt. Heinlein 1 frt. Kevecska 1 frt. Elszasz 
E. 1 frt. Klimo A. I frt. Benjacs K. 1 frt. Linkescli L. 1 frt. Emler Y. 
1 frt. Dobák A. 1 frt. Szlanencsik Samu 1 frt. Huszágh Ilona 1 frt. Gryllus
K. 1 frt. Klimo P. 50 kr. Valter 50 kr. Kollár 50 kr. Gryllusz 50 kr. 
Eisert E. 50 kr. Krumm Gy. 50 kr. Zvolánek M. 50 kr. Starke M. 50 kr. 
Ondrey L. 40 kr. Palinay J. 40 kr. AY. K. 50 kr. Drako J. 20 kr. Bothár
M. 20 kr. Klobusiczky J. 20 kr. Dávid A. 20 kr. Bothár G. 50 kr. Lamos
S. 50 kr. Figusch S. 50 kr. Furgyík J. 50 kr. Ruttkay P. 20 kr. Scher 
J. 20 kr. Holesch 20 kr. Melna J. 30 kr. Klobusiczky lb 20 kr. Scher 
P. 30 kr. Stollmann L. 50 kr. Stollmann A. 30 kr. Dobák D. 20 kr. Rie- 
csanszky S. 20 kr. AVanko 30 kr. Nadeja 50 kr. Marko 20 kr. Krcsméry
L. 20 kr. Krcsméry E. 50 kr. Hanulla 30 kr. Prokópy J. 50 kr. Ujkereszti 
50 kr. Klobusiczky S. 50 kr. Zachar Emil 1 frt. Sztik János 50 kr. AYanko 
Samu 30 kr. Jelenovics Dániel 1 frt. Klimo Zs. 40 kr. Gassik János 1 frt. 
AVágner Károly 40 kr. Dobrovits L. 50 kr. K. N. 40 kr.

A még netán befolyandó kegyes adományokról a jövő évi értesítőben 
fogunk beszámolni; — a jóltevök pedig fogadják az intézet hálás köszönetét.

Tapintézetünk alaptőkéje, beleértve a Heinrich Jakab-féle alapítványt 
is, 6300 forintot tészen. Az alumneum ephorusa: Kleszkeny János, egyh. 
presbyter úr.

2. A (jyófjysscralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetében a szegé
nyebb tanulók gyógyszertári kiadásai ; Jelenlegi állása 210 frt.

Kezelője az igazgató.
3. A segélyalap, mint fentebb említve volt, 24 frt. 60 krt. tesz. 
Kezelője: Varga Mihály. Ebből a jelen tanévben nem segélyeztetett

senki sem. Keletkezett a következő adományokból:
A tanári kar egy, az 188*/2 tanévben ki nem adott ösztöndíjból 5 frt. 

Grossmann Lajos I frt. Hlavatsek András 1 frt. Kmety János 1 frt. Junker 
Ágoston 1 frt. ALirga Mihály 1 frt. Kármán József 50 kr. Névtelen 50 kr. 
U. A. 50 kr. Egy társaság 1 frt 3 kr. Paulinyi-Tóth Lajos 90 kr. Csajka 
András 24 kr. Kohúth Aidán 21 kr. Holesch Ágoston 20 kr. Krno Milos 
10 kr. Kollár Károly 10 kr. Csecsetka Dániel 14 kr. Szlancsik Bogy oszló 
15 kr. Baltik Pál 25 kr. Fényes Lajos 10 kr. Zorkóczy Károly és Samu 
40 kr. Ruhmann Lajos 10 kr. Brecska János 10 kr. Chriastely Béla 24 kr. 
Koiútsánszky Gusztáv 19 kr. Popper József 7 kr. Pauliny Dániel 9 kr. 
Dillnberger Emil és rokonai 2 frt. 60 kr. Gazdik Sándor 5 kr. Blatniczky 
Pál 20 kr. Valaki 6 kr. N. N. 18 kr. Horeniczky Samu 29 kr. D. B. 3 kr. 
Drako Lajos 12 kr. Droppa Dániel 4 kr. Laczko József 16 kr. F. S. 5 kr. 
Duchaj János 40 kr. Bankó János 16 kr. Hrivnák Gusztáv 10 kr. Gryllusz 
János 10 kr. K. G. 4 kr. Bárancsek Péter 4 kr. Butsany Pál 5 kr. Dob- 
sinszky Lajos 20 kr. Hicsko József 20 kr. Komáry Gyula 20 kr. Maszny 
Pál 1 kr. Seenger Lajos 20 kr. Zsorna Ágost 30 kr. Turzo Iván 1 frt. 
Blatniczky János 6 kr. Bútora Lajos 4 kr. Horn Gusztáv 1 kr. Zorkóczy 
János 6 kr. Gazdik Gyula 9 kr. Laczo Dániel 4 kr. Kuszy Lajos 1 kr.
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Örmísz Fedor 6 kr. Elszasz Otto 10 kr. Kuriatko Mátyás 10 kr. Korit- 
sánszky József 5 kr. Perczian Adolf 3 kr. Perczian Sándor 4 kr. Jelenovits 
Dániel 10 kr. Bajcsy Pál 10 kr. Müry Ágoston 1 kr, Henriéi Béla 6 kr. 
Dillnberger Béla 7 kr. Duchony Lajos 1 kr. Markovios Lajos 2 kr. Snhdt- 
Fajlik 3 kr.

Összesen: 24 frt. 60 kr.
Ugyan e czélra könyvet adtak: Chriastely Béla 2 köt. Popper József 

1 köt. Bankó János 3 köt. N. N. 1 köt.
4. Ösztöndíjai;:
a) A Beák Fcrencz-féle és a beszterczebányai nt. egyházközség 

által évenkint adományozni szokott (10 frt) ösztöndíjban részesittettek: 
Hicsko József 7 frt. Chriastely Béla S írt. Adamovics Emil 8 frt. és Chovan 
Ödön 5 írttal.

A Deák-alap tőkéje 555 frtot tesz.
h) A mélt. és főt. bányakerületi gyűlés által ösztöndíjak czímén tan

intézetünknek e tanévre is kegyesen megszavazott 100 o. ért. forintot fö- 
tisztelendö és nagyságos dr. Szeberényi Gusztáv superintendens úr a tanári 
kar ajánlatára a következőleg kívánta szétosztatni: Csajka András, Csecset ka 
Dániel, Klauszer Árpád, Szlancsík Bogyoszló. Zorkóczy Samu IV  o. t.' 
egyenkint 10 irtot; Paulinyi Dániel III. o. t. 10 frtot; Komáry Gyula, 
Barancsek Péter II. o. t. egyenkint 10 frtot; Blatniczky Pál III. o. t. és 
Laczo Dániel I. o. t. 7—7 forintot; Dávid Béla III o. t. 6 frtot.

Úgy a mélt. és főt. bányakerületnek, mint főképen Ö fötisztelendö- 
ségének a superintendens úrnak, ki e nagylelkű és szegény intézetünkre 
nézve úgyszólván már nélkülözhetlenné vált segély kieszközlése által ezt 
magas személye iránt a legnagyobb hálára kötelezé, ezúttal is legforróbb 
köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit továbbra is kegyes pártfogá
sába ajánljuk.

c) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olv. és társáig, egylet“ hagya
tékából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, a ki társai között a tanév 
folytán a magyar nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, Beszter- 
czebánya városának t. tanácsa a tanári kar ajánlatára Drako.Lajos III. o. 
tanulónak adományozta. Ezen ösztöndíj 6 o. é. frtot túszén.

d) A Heinrich-féle alapból segélyeztettek — egyenkint 7 forinttal— : 
Dobsinszky Lajos II. o. és Markovics Lajos I. o. t.

ej A Dillnberger Károly-féle alap (400 o. é. f), kamatai a végren
delet értelmében jutalomkönyvek vételére fordíitattak. A megjutalmazot- 
tak nevei a következők: Baltik Pál, Paulinyi-Tóth Lajos, Dillnberger Emil, 
Duchaj János, Horeniczky Samu, Seenger Lajos, Dillnberger Béla, Kohúth 
Milán és Bucsan Pál.

j  j A tandíj elengedtetett egészben 13 tanulónak, felerészben pedig 8-nak.
ji) A zólyomi esperességi, tanitófiak számára alapított 6 frtnyi szor- 

galomdijra érdemesül a nt espereségnek a tanári kar által Laczko József
III. oszt. tanuló ajánltatott.
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Vili. A tanulók névsora*)
I. osztály.

1. Adamovits Emil, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
2. Adamovits Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
3. Bajcsi Pál, Beszterczebánya — Zólyom, r.
4. Blatniczky János, Beszterczebánya —• Zólyom.
5. Bodorovszky Mátyás, Beszterczebánya — Zólyom.
6. Bútora Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Czambel Samu, Tót-Lipcse —- Zólyom, k.
8. Dillnberger Béla, Beszterczebánya — Zólyom, j.
9. Dobák Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Duchony Lajos, Radvány — Zólyom.
11. Elszasz Otto, Breznóbánya — Zólyom, m.
12. Ficzek Sándor, Pásztó -- Heves, r.
13. Gazdik Gyula, Sz.-Márton — Turócz, a.
14. Henrid Béla, Sztregova — Nógrád.
15. Horn Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
16. Horn Rezső, Rád vány — Zólyom.
17. Jelenovits Dániel, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Koricsánszky József, Radvány — Zólyom.
19. Kuriatko Mátyás, Szászova — Zólyom.
20. Kuszy Lajos, Tót-Lipcse — Zólyom, k.
21. Laczo Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö
22. Markovits Lajos, Radvány — Zólyom, ö.
23. Mürry Gusztáv, Szent-Imre — Pest.
24. Ormisz Fedor, N.-Röcze — Gömör, a.
25. Palkovits Jenő, Balassa-Huta — Nógrád, r. k.
26. Perczian Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
27. Perczian Sándor, Beszterczebánya —- Zólyom.
28. Philadelphi Emil, Bagonya — Hont, a.
29. Schlaimer András, Radvány — Zólyom.
30. Schmidt-Fajlik Ágoston, Rónicz — Zólyom, r. a.
31. Simonides Gyula, Szócsény — Nógrád, mt.
32. Zorkóczy János, Radvány — Zólyom.

II. osztály.
1. Barancsek Péter, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
2. Bucsan Pál, Beszterczebánya — Zólyom, j.
3. Biichler Ferencz, Pásztó — Heves, m. mt.
4. Biichler Miksa, Pásztó — Heves, m. mt.
5. Chovan Ödön, Beszterczebánya — Zólyom, ö.

*) A rövidítések m agyarázata: r. =  római katholikus; m. mózes vallású; mt. 
m agántanuló; ü. — ösztöndíjas; j. jutalom könyves; k. -= kilépett: a. --= alumnista.



6. Dobsínszky Lajos, Beröncsény — G-Őmőr, ö. á.
7. Endersz Frigyes, Jaszena — Zólyom, a.
8. Furgyik János, Beszterczebánya — Zólyom.
9. Gemziczky Béla, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Heinlein Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
11. Hicsko József, Karlova — Turócz, ö. a.
12. Komáry Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
13. Korbólyi János, Beszterczebánya — Zólyom.
14. Králik János, Karlova — Turócz, k. a.
15. Maszny Pál, Beszterczebánya — Zólyom.
1G. Nemanii Pál, Szászova — Zólyom.
17. Schvarcz Miksa, Detva — Zólyom, m mt.
18. Seenger Lajos, Badin — Zólyom, j.
19. Steiner Lajos, Alsó-Kubin, Árva, m. mt.
20. Stepita János, Libetbánya — Zólyom, a.
21. Turzo Iván, Beszterczebánya — Zólyom.
22. Tvrdony Ervin, Radvány — Zólyom.
23. Zsorna Ágoston, Ratko-Szuhány — Gömör, a.

III. osztály.
1. Bankó János, Körmöczbánya — Bars, a.
2. Blatniczky Pál, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
3. Chriastely Béla, Libetbánya -- Zólyom, ö. a.
4. Dávid Béla, Ulmanka — Zólyom, ö.
5. Dillnberger Emil, Beszterczebánya — Zólyom, j.
6. Drako Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
7. Droppa Dániel, Ivachnofalva — Liptó, a.
8. Ducliaj János, Blatnica — Turócz, j.
9. Fényes Sándor, Surány — Nógrád.

10. Gazdik Sándor, Sz.-Márton — Turócz, a.
11. Gryllusz János, Német-Lipcse — Liptó, a.
12. Hirsch Sándor, Alsó-Kubiu — Árva, m. mt.
13. Horeniczky Sámuel, Radvány — Zólyom, j.
14. Hrivnák Gusztáv, Radvány — Zólyom.
15. Koricsánszky Gusztáv, Radvány — Zólyom.
16. Kucsera János, Cseremosno — Turócz, a.
17. Laczko József, Sajba — Zólyom, ö. a.
18. Melna János, Beszterczebánya — Zólyom.
19. Paulinyi Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
20. Popper József, Alsó-Kubin Árva, m.
21. Rúzsa János, Radvány — Zólyom.
22. Singer Samu, Szitnyánszka — Hont, m. mt.
23. Spiegel Victor, Alsó-Kubin — Árva, m. mt.
24. Steiner Ármin, Németi •— Hont, m. mt.



IV. osztály.
1. Baltik Pál, Beszterczebánya — Zólyom, j.
2. Brecska János, Breznóbánya — Zólyom, a.
3. Csajka András, Mosócz — Turócz, ö. a.
4. Csecsetka Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
5. Fényes Lajos, Surány — Nógrád.
(j. Hlavkay Ernő, Zsolna — Trencsén, r. k.
7. Holesch Ágoston, Beszterczebánya — Zólyom.
8. Horn Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
0. Klanszer Árpád, Korpona - Hont, ö.

10. Kohiíth Milán, Sz.-Márton — Tnrócz, j
11. Kollár Karolj7, Beszterczebánya — Zólyom.
12. Krno Milos, Cserencsény — Gömör, á.
13. Panlíny-Tóth Lajos, Sz.-Márton — Tnrócz,.j.
14. Rosenauer Károly, Beszterczebánya — Zólyom, 
ló. Ruhmann Lajos, Német-Lipcse — Liptó. a.
10, Singer Mór, Szitnyánszka — Hont, m. int.
17. Szlancsik Bogyoszló, Policlmo — Nógrád, ö. a
18. Stnlecz György, Rád vány — Zólyom, a. 
lí). Zorkóczy Károly, Radvány — Zólyom.
20. Zorkóczy Samu, Radvány •— Zólyom, ö.

Összes szám: 99.
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X. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.
1. Az 1883/84-ki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig tartanak a 

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

2. A későbben jövök csak azon esetben fognak felvétetni, ha elkésé- 
söket alapos okokkal indokolták.

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

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

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

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

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.

Návestie.
]. Budúci skolsky rok pocne sa 1-ho Sept. b. r., do 3-ho trvá zápis 

u riaditela. 4-ho otvorv sa skolsky rok slávnostne a pocne sa riadné vy- 
naucovanie.

‘2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú mőct byf prijatí, ked’ opozdenie 
svoje základne odővodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, mimo kreslenia, obnásajú dohromady u 
novo príchodzícli ziakov 12 zl. 88 kr.; byvalí chovanci násho ústavu platia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenie platí sa 2 zl. celorocne. — Poplatky tieto 
mozno i polrocne, vzdy ale vopred platif.

4. Alumnisti májú stravu tiez polovicu vopred u Ephora zaplatit. 
Za holy obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s vecerou 40 zl. celorocne. 
Alumneum nase dáva dvaráz tyhodne nmcne jedlo.

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

6. Chudobní, pri tóm ale pilní a mravní ziaci rnőzu sa k slávnému 
presbyteriiunu zdejsej ev. cirkve prösebne obrátif o odpustenie poplatkov jak 
od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzíeh nemőzu sa do
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povahy vziat len v druliom polleti, ked’ totizto prosebnici pilnost a mrav- 
nost svoju uz na nasom ústave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za veeeru nemöze sa nikto oslobodit.

Zur Nachricht.
1. Das Schuljahr 1883/84 beginnt am 1. Sept. 1. J., bis 3. 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 aufgenommen, 
wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung beigebracht 
haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei Ankömmlingen 
12 11. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 11. 83 kr. — Fürs 
Zeichnen wird eine besondere Jahrestaxe von 2 fl: entrichtet. — Diese 
Gebühren können auch halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden.

4. Die Alumnisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden Semesters 
die Hälfte der Alumnealtaxe beim Ephorus zu entrichten. Die ganzjährige 
Alumnealgebühr beträgt für das Mittagsmahl 20 11., 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 hiemit 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 Erlas 
des Didactrums, der Alumneal- und sonstiger Gebühren das lobi. Presbyte
rium der neusohler ev. Gemeinde bittlich angehen. Die diesbezüglichen 
Gesuche der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-ten Semester berück
sichtigt werden, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise ihres 
Fleisses und wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert 
haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden erlassen 
werden.

Ä --




