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I. Adatok iskolánk ez évi életéhez és vegyes 
közlemények.

Az 1883. évi augusztus hó 30-án megtartott tanári értekezleten szét
osztattak a tantárgyak s kijelöltettek az osztályfők.

Szept. 1 —4. tartottak a beiratások; ugyanezen idő alatt folytak le 
a felvételi pót- és javító vizsgálatok is.

Szeptember 5-én megnyittatott a tanév; 6-án megkezdetett a rendes 
tanítás.

Szept. 24-én a tanuló ifjúságnak fel olvastattak s megmagyaráztattak 
az iskolai törvények.

Nov. 10-én megünnepeltük nagy reformátorunknak, Dr. Luther 
Mártonnak négyszázados születési évfordulóját; az egyház dísztermében 
megtartott ünnepélyt az úrvacsorájához való járulás által fejeztük be.

Decz. 21-én tudósítottuk a t szülőket fiaiknak szeptember elejétől de- 
czember 20-ig tanúsított előmeneteléről; ugyanakkor adtuk ki a karácsonyi 
szünidőt, mely 1884. évi január hó 3-ig tartott.

Január 30-án bevégeztetett az első félév.
Február 1-én kiosztattak a félévi bizonyítványok.
Február 4-én kezdetét vette a második félév.
Február 5-én kikisértük az örök nyugalom helyére tiszteletes Or- 

phanidesz Károly urat, a helybeli leányiskola jeles tanárát.
Mi Orphanidesz Károlyban nemcsak a jó kartársat és barátot gyá

szoljuk, de elvesztettük benne iskolatanácsunk egyik ügybuzgó és nagy
érdemű tagját, ki iskolánk jóllétét őszintén óhajtotta s ennek érdekét 
hatásköréhez képest mindig készséggel felkarolta és előmozdította; a miért 
intézetünk részéről is legyen emlékének hála és elismerés! Béke és áldás 
lebegjen porai fölött.

Április 5-én értesíttettek a tisztelt szülők fiaiknak február s márczius 
hónapokban tanúsított előmeneteléről. Ugyanekkor adatott ki a húsvéti 
szünidő, mely április 16-ig tartott.

Május 10-én hirtelen megbetegedett szeretett kartársunk, Varga 
Mihály úr, s miután előre láthattuk, hogy őt az iskolában hosszabb időre 
keilend majd nélkülöznünk, órainak ellátása iránt azonnal gondoskodva 
lön. A tisztelt iskolatanács intézkedése folytán ugyanis betegünket az 
iskolában részben tisztelendő Linder Mihály segédlelkész úr, részben pedig
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collegái helyettesítették. Kartársunk hál’ Istennek! betegségéből már sze
rencsésen felépült s működését június 9-ike óta zavartalanúi folytatja.

Május 20-án volt a tanuló ifjúság tavaszi mulatsága.
Az évi szigorlatok június 16-ától junius 21-ig tartottak s ezeknek 

végeztével megállapítatott a második félévi osztályzat.
A tanév nagytiszteletű Mockovcsák János Tivadar, zólyom-egyház 

megyei föesperes úrnak jelenlétében, mint a ki fötisztelendő püspök úr 
ö nagyságát helyettesítette, az ünnepélyes közvizsgával junius 24-én zá
ratott be. — Ezen alkalommal osztattak ki az ösztöndíjak és a jutalom
könyvek is.

Tanulóink erkölcsi magaviseleté a lefolyt tanévben általánoságban 
véve kielégítő volt; ugyanez mondható azoknak az egyes tantárgyakban 
tanúsított előmeneteléről is. Kitüntetésben részesültek, a mennyiben vagy 
ösztöndíjat, vagy jutalomkönyvet nyertek: a negyedik osztályban 6-an, 
a harmadikban 8-an, másodikban 4-en és az elsőben 4-en, összesen 22-en. 
Az isteni tiszteletet az iijúság vasárnaponkint s egyéb ünnepnapokon 
szorgalmasan látogatta, mindig legalább egy tanár kíséretében. Kivételt 
csupán a hidegebb téli vasárnapok képeztek, a, mennyiben ezeken az 
isteni tiszteleten való megjelenéstől az ifjúság egészségi szempontból 
felmentetett.

Az ifjúság egészségi állapota szintén kedvezőnek mondható. Súlyo
sabb betegségi eset csak három fordúlt elő, melyek közül hál’ Istennek! 
halállal egy sem végződött. — De halottunk fájdalom! még is volt; és 
ez: Rosenauer Károly. A boldogult az 1882/3. tanévben intézetünk IV. 
osztályába járt, ugyanazon év októberében súlyosan megbetegedett és egy 
évig tartó kínos szenvedés után szüleinek mély bánatára a jelen tanév
ben elhúnyt. Isten vigasztalja meg a mélyen megszomorodott szülőket! 
Béke a jó fiú poraival!

Betegeinket orvosi segélylyel — és pedig díj nélkül — t. dr. Bothár 
Samu városi orvos úr látta el; a szükséges gyógyszereket t. Göllner 
Frigyes űr ingyen kegyeskedett kiszolgáltatni. E nemeslelkü emberbará
toknak nagylelkű segélyükért e helyen is hálás köszönetét mondunk.

Intézetünk tannyelve: a magyar nyelv; az alsó két osztályban segéd
nyelvek — a szükséghez képest — a német és a tót nyelv.

Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
a)  erkölcsi magaviseletben: 1 -= jó, 2 r̂= szabályszerű, 3 =  kevósbbé 

szabályszerű, 4 =  rossz.
b) a tanulmányokban való előmenetelben: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  

elégséges, 4 =  elégtelen.
Végül, hogy a t. ez. szülök főleg a gymnasiumba való fölvételt és 

az egyik osztályból a másikba való átlépést illetőleg tájékozva legyenek, 
szükségesnek tartjuk az új közép iskolai törvénynek (1883. XXX.) ide
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vágó pontjait tudomásukra hozni. „Mind a gymnasium, mind a reál
iskola első osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 9-ik 
évét már betöltötték, és vagy arról, hogy a népiskola 4 alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítvánj't mutatnak 
elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mérvű képzettség
gel bírnak. Ugyanazon iskola egyik osztályából a kővetkező felsőbb osz
tályba csak azon tanuló léphet, ki az elvégzett osztálybeli rendes tan
tárgyak mindegyikéből, nem számítva ide a szépírást és testgyakorlatot, 
legalább is elégséges osztályzatot nyert. Azon tanulónak, ki egy tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot, az intézet tanári testületé megengedheti, 
hogy amaz osztályzat kijavítása végett a következő iskolai év kezdetén 
vizsgálatot tehessen. A ki két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az 
csak rendkívüli esetben a vallás- és közoktatás ügyi minister, illetőleg a 
tanintézet felekezeti főhatósága engedélyével bocsátható javító vizsgálatra.

- A ki kettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot: az javító 
vizsgálatra semmi esetre sem bocsátható. A javító, nemkülönben a pót
vizsgálatot is rendesen azon intézetben kell a tanulónak letennie, mely
ben az elégtelen tanjegyet kapta és illetőleg a vizsgálatot elmulasztotta.“

II. Igazgató tanács.

Gymnasiumunk a beszterczebányai ág. h. ev. egyházközségnek, mint 
ezen intézet tulajdonosának és fentartójának kebeléből választott igazgató 
tanács vezetése alatt áll.

Elnöke: tek. Stadler Tófor úr, helybeli egyh. felügyelő.
Tagjai: nt. Pénzéi Antal és Mockovcsák János T. lelkészek, Bur- 

kovszky Kálmán, Csipkay Károly, Drexler Frigyes, Gally Samu, Greisinger 
János, Hulley Dániel, dr. Mályusz Károly, Szumrák Pál, Turzó Lajos, 
Wagner Károly, Grossmann Lajos, Lindtner Dániel, Orphanides Károly, 
(f febr. 2-án), Kármán József, 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 és magyar nyelvet a II., a 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.
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Kmety János, r. t. tanította a mennyiségtant az I., II. és IV., a ter
mészettant a III és IV., a magyar nyelvet a IV. és a tót nyelvet a III. 
és IV. osztályban. Heti óraszám 20.

Varya Mihály, r. t. tanította a latin és magyar nyelvet az I., a 
magyar nyelvet, történelmet, földrajzot és mennyiségtant a III. osztályban. 
Heti óraszáma 20.

Jegy set. A vallástanban róm. katli. tanulóink Drojyxi József helybeli 
r. k. fögymnasiumi hittanár, mózes vallása tanulóink pedig Hirsch-Gold- 
zieher Izrael beszterczebányai főrabbi által oktathattak.

IV. Tanterv.
I. osztály. Főnöke: Varga Mihály.

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

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

,2. Latin nyelő, 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.

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

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

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 emlékelése, és elemezése, házi 
dolgozatok. T. k. D. K. Krátka Mluvnica a Pravopis és Loos J. o. k.

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

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

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

9. Szépírás, h. 1 óra.
*) Ezen tantárgy tanulásától több növendék föl volt mentve.
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II. osztály. Főnöke: Junker Ágoston.

1. Vallástan, li. 2 óra. Az Uj-szövetség nyomán: Jézus élete; Pa
laestina földrajza.

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

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan, különösen az igeragozás; egy
szerű bövitett mondat. Válogatott darabok olvasása, elemzése és emlékelése, 
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 Mráz P. nyelvtana és Loos J. o. k.

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

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

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. 1 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 imétlése mellett az 
esettan megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Olvastatott: Livius Kóma tör
ténete. Elemzések, iskolai és házi dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss nyelvtana 
és gyakorló könyve, Elischer olvasókönyve.

3. Magyar nyelv, li. 3 óra. Az alaktan, különösen az igeragozás át
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-Indali Péter olva
sókönyve III. r.
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4. Nemet nyelv, li. 2 óra. Mondattan, olvasmányok és irálygyakor
latok. T. k. Toepler ny. Lüben und Naeke o. k. IY. r,

5. Tót nyelv, li. 2 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; mondattan, 
iskolai elemzések és bázi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. t. Loos J. o. k.

6. 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, bálványozás, gyök
vonás. — A kör, kerülék, mentelék, liajtalék, a megfelelő mértani rajz. 
T. k. Moeník-Szabóky.

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

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

IV. osztály. Főnöke: Kmety János.

7. 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 
idő- és módtan, fordítási gyakorlatokkal; házi és iskolai dolgozatok; pro- 
sodiából a lényegesebb szabályok. Olvasmányok: Livius Róma története. 
Ovidius szemelvényeiből: Philemon és Baucis. Phaedrusból több mese. 
T. k. Schultz-Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve, Elischer olvasókönyve.

3. 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.
6. 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, társaságszabály, 
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, villányosság, 
hang-, fény-, és hőtan, megfelelő kísérletekkel. T. k. Greguss Gy.
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V. Mellékintézetek.

1. Rajziskola. A gymnasium valamennyi növendékére 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 kót-két 
órában oktatást.

Az oktatásért két frtnyi külön díj járt, mely azonban a szegényebb 
tanulóknak el is engedtetett. Tanár: Varya Mihály, r. gyrnn. t.

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 tamüták 
az elemeket, a haladók énekeltek négy hangban, többnyire egyházi éne
keket. Énektanár: Polevkovics János.

3. Testgyakorló intézet. A testgyakorlatok az egyházközség sajátját 
képező s a gymnasium tőszomszédságában fekvő tornahelyiségben tartat
nak. A tanítás, minthogy eddigeló még téli tornacsarnokunk nincsen, csak 
a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra szorítkozott. A gyakorlatokat 
két csoportban (kezdők és haladók) Dropha András, helybeli ev. elemi 
tanító és okleveles tornász vezette, h. 4 órában.

4. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, nt. Pénzéi Antal, helybeli ev. lelkész úr oktatta, 
hetenkint 2 órában.

VI. Taneszközök.

I. Könyvtárak.
a) A. gymnasiumi könyvtár áll 4030 kötetből. A lefolyt tanévben 

részint ajándékozás, részint vétel utján 150 kötettel szaporodott.
Mindenekelőtt hálásan elismerjük, hogy könyvtárunk nem annyira 

vétel, mint inkább ajándékozás utján egy, a magy. tudományos akadémia 
legújabb kiadványait magában foglaló, több száz forintnyi értéket kép
viselő, nagybecsű könyvgyűjteménynek jutott birtokába.

A magyar tud akadémia ugyanis a hazai középiskolákat azon ritka 
kedvezményben részesítette, hogy a szóban levő könyvgyűjtemény vétel
árát reájuk nézve 50 írtban állapította meg. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ő nagyméltósága pedig, hogy annak megszerezhetését az 
intézeteknek még lehetőbbé tegye, az ötven forintnak ismét felét nagylel- 
küleg saját tárczájának terhére irta; minek következtében az említett 
gyűjteményt képező összes müvek — a szállítási költségeken kívül — csak 
‘25 forintba kerültek. E gyűjtemény következő műveket foglalja magában : 
Abel, Adalékok. Abel, Egyetemeink. Aristophanes vigjátékai. I—III. kötet. 
Aristoteles Ethikája. Bánóczi, Révai élete. Beöthy L., A társadalmi fejlő
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dés kezdetei T. II. köt. Bethlen G. kiadatlan politikai levelei. Csanády, A 
must és bor. Curtius, A görögök története I.—YI. köt. Euklides elemei. 
Henszlmann, Székesfehérvári ásatások. Helmár, Bonfiniusnak jellemzése. 
Kalohbrenner, Magyarország hártyagombáinak képei 1 -4. füzet. Knausz, 
Kortan. Knausz, Országos tanács története. Koch, Dunai trachytcsoport. 
Kruspér, Légtüneti észleletek. Lewes, Goethe élete I. II. köt. Laveleye, Kor- 
mányformák. Mayr Gy., A társadalmi élet törvényszerűsége. Maine-Summer 
H., A jog őskora. Molnár A., A közoktatás története Magyarországon I. 
Műrégészeti kalauz (I. II.) fűz. Nyelvemléktár I. -VIII. köt. Br. Nyáry J., 
Az Aggteleki barlang. Nádasdy F. nádor csal. levelezése. Pauler Gy., Wes
selényi 1. II. köt. Pesty, Várispánságok. Pesty, Eltűnt régi vármegyék. I.
II. köt. Pesty, A Szörényi bánság I.—III. köt. II. Rákóczy F. levéltára. 
I oszt. I.—IX. köt. Régi magyar költők tára I.—IV. köt. Rupp, Budapest 
helyrajzi története. Rupp, Magyarország helyrajzi története I.—III. köt. A 
két Rákóczi Gy. családi levelezése. II. Rákóczi F. önéletrajza. II. Rákóczi Gy. és 
az európai diplomatia. Simonyi, Kötőszók. I. II. köt. Symonds, A Renaissance 
Olaszországban I. II. köt. Száz K., Gróf Széchenyi és az Akadémia meg
alapítása. Szabó., Régi magyar könyvtár. Szilágyi A., Temesváry Pelbart 
élete és munkái. Szilágyi S., Bethlen G. és a svéd diplomatia, Szinnyei J., 
Repertorium. Thaly, Ocskay László. Taine, A jelenkori Francziaország 
alakulása I.—III. köt. Thierry, A római birodalom képe. Gróf Tököly 
Imre levelezése. Tréfort, Tanulmányok. Vámbéry, A magyarok eredete. 
II. kiadás. Vass, Hazai és külföldi iskolázás az Arpádkorszak alatt. Wen
zel, Magyarország bányászatának története. Magyar országgyűlési Emlé
kek. I.—VIII. kötet. Erdélyi országgyűlési Emlékek I.—VIII. kötet. 
Anjoukori diplomatiai Emlékek I.— III. köt. Mátyás kori diplomatiai 
Emlékek I.—IV. kötet. Török-magyarkori történelmi Emlékek I.—IX. 
és Index hozzá. Magyar történelmi Tár VII.—XXV. Verancsics munkái. 
Tököly Imre naplói. Ezenkivül számos értekezés.

Megszereztettek ezenkivül: Dr. Klamarik János: A magyarországi 
középiskolák szervezete és eljárása. Breznyik János: A selmeczbányai ág. 
hitv. ev. egyház és lyceum története. A miskolczi ev. egyház története. 
Budenz-Album. Theologiai könyvtár. Prot. egyház és iskolai lap. Evangé
likus egyház és iskola. Századok. Philologiai közlöny.

E könyvtárt több könyv ajándékozása által gyarapitottak még : a 
Franklin-társulat, tek. Lehoczky Pál, mérnök úr, t. Junker Ágost, tanár 
úr, Hallay Zoltán, I. oszt. tanrdó és több budapesti könyvkiadó úr.

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

és 27 térképből.
Felügyelője: Junker Ágoston.
c) Az ifjúsági könyvtár 1099 kötetet foglal magában.
Könyvtárnoka: Kmety János.

/ 7
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II. Szertárak és gyűjtemények:
1. A földrajzi gyűjtemény áll 28 térképből (18 földrajzi, 10 törté

nelmi), (5 kötet atlaszból, két föld- és egy égtekéböl.
Felügyelője: Varga Mihály.
2. Az éremgyüjtemény tartalmaz 454 érmet. A lefolyt tanévben 

64 darabbal szaporodott. Gyarapították: nt. Mockovcsák János Tivadar, 
zólyomi főesperes úr 47, Urbányi Sándor úr 3 darabbal, Groó Géza Lajos 
úr 14 darabbal.

Kezelője: Grossmann Lajos Tivadar.
III. Természetrajzi gyűjtemények:
a) Az állatgyüjtemény foglal magában: 21 emlőst, 112 madarat, 

4 hüllőt, egy kétéltüt, 11 halat, 178 kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást. 
Ajándékoztak: Dobák Sándor TI. oszt. tanuló egy kitömött selyemfarkú 
locskát, Schmidt-Fajlik Ágost II. oszt. tanuló egy kitömött baglyot és 
Perozián Sándor volt növendékünk egy példány keresztcsört.

b) A növény-gyűjtemény áll 506 növény- és 132 magfajból. Gyara
pította t. Groó Lajos úr egy darab gyapotterméssel.

c) Az Asványgyüjtemény tartalmaz 851 ásványt és 114 jegeczmintát.
Gyarapították nt. Pénzéi Antal lelkész úr és Turzó Iván III. oszt.

tanuló egy-egy példány faopállal.
Felügyelő: Junker Ágoston.
•4. A mennyiségtant szertár tartalmaz 120 tömörmórtani testet s 10 

eszközt.
Kezelője: Kmety János.
5. A természet- és vegytani szertár áll 280 készülék- s műszerből.
Ore: Kmety János.
6. A rajzszertár áll 1078 rajzmintából.
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: Polevkovies János.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk

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

Vacsoi'a 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 2 tanulónak egészen, 3-nak pedig felerészben 
elengedtetett. Az elengedett összeg 70 forintot teszem

Supplicatio utján 186 frt. 94 kr. gyűlt be, nevezetesen: a zólyomi 
esperességböl 50 frt 60 kr.; a honti és barsi esperességekből 48 frt
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50 kr.; a budapesti, pesti, nógrádi és békési esperességekböl 87 frt 
84 kr.

Beneficiumban részesítek tápintézeteseinket: nt. Mockovcsák János 
Tivadar főesperes, nt. Pénzéi Antal lelkész, Ujkereszti István, Rosenauer 
Lajos, Kmety János és Hlavatsek András. A Luther-jubilaeum alkalmá
val nehány lelkes egyháztag a tápintézeteseket fényesen megvendégelte.

Ezenkívül Beszterczebányán következő kegyadományok folytak be 
a tápintézet számára: Stadler Tófor 10 frt. Csipkay Károly 2 frt. Szumrák 
Pál 3 frt. Chovan 1 frt. Mályusz 2 frt. Zachar 1 frt. Dillnberger M. 1 frt. 
Hortsek K. 1 frt Szumrák Ede 2 frt. Beszterczebányai-takarékpénztár 5 
frt. Flittner Károly 1 frt. Credit-Vereiu in Neusohl 3 frt. Heinlein 1 frt. 
Greisinger János 1 frt. Dr. Klimo Jenő 1 frt. S. Pálesch 1 frt. Milch 1 
frt. Kohn Jakob 8 frt. Pálesch Károly 1 frt. Barna János 1 frt. Wür- 
sching Ágost 1 frt,. Szigethy Vil. 1 frt. Lavotta Öd. 1 frt. Szumrák utódai 
1 frt. Márkus és Buchfellner 1 frt. Burda Károly 1 frt. Walter Andreas 1 
frt. Chovan János 1 frt. L. E. Dillnberger 1 frt. Göllner Frigyes 1 frt. 
Puschmann Gusztáv 1 frt. Hüttner 2 frt. Holesch 1 ÍH. Kovák 50 kr. 
Scholcz 1 frt. K. K. 50 kr. Seyfried K. 1 frt. C. Knauer 1 frt. C. Lorencz 
et Comp. 1 frt. Krumm Gyula 1 frt. Furgyik István 1 frt. E. Krcsméry 
50 kr. M. E. Tulinszky 1 frt. Móry József 1 frt. Burkovszky Kálmán 1 
frt. Sonnenfeld Salamon 1 frt. Amman Arzénné 1 frt. Czerva Janka 1 
frt. Drexler Frigyes 1 frt. C. Wagner 50 kr. Gally 1 frt. Palovics Danó 
1 frt. Schlesinger 50 kr. Huszágh Ilona 1 frt. Andreas Nadeja’s Söhne 
50 kr. Hollesch Adolf 1 frt. Hulley 1 frt. Dr. Bothár Samu 2 írt. Ra- 
kovszky 1 frt. Wagner Samu 1 frt. Marko 30 kr. Klimo Pál 50 kr. N. N. 
30 kr D. Elszasz 1 frt. Freihrl. Popper’sche Holzmanipulationen im Granthale 
3 frt. Benyáts K. 1 frt. Machold F. 1 frt. Dr. Raitsits 1 frt. L. Linkesch 
1 frt. Olvashatlan 1 frt. Brüder Loh 1 frt. Emler Vilmos 50 kr. Turzo 1 
frt. S. Bodorovszky 1 frt. Kevecska 1 frt. E. B. 1 frt. Hanzlik 1 frt. 
Elsasz 30 kr. L. Rosenauer 1. frt. Beniats Lj. 1 frt. Bothár Mária 1 frt. 
Bothár Gusztáv 1 frt. Jelenővits 1 frt. Herritz Rezső 1 frt. Jeszenszky 
Sándor 1 frt. Ondrey Lajos 40 kr. Starke Gyula 30 kr. Adamovits Andr. 
20 kr. Lamos S. 30 kr. Kulfan György 30 kr. Szimonidesz Dániel 25 kr. 
Figusch S. 40 kr. Wanko Joh. 30 kr. Halassy Gyula 2 frt. Starke Mi
hály 30 kr. Traeger Lajos 30 kr. Marky István 30 kr. Klimo András 1 
frt. Sztik Mihály 40 kr. Lelioczky Károly 30 kr. Klobnsiczky János 40 
kr, Klobusiczky Mihály 30 kr. Melna János 40 kr. Gosztonyi Samuel 20 
kr. Paulinyi János 20 kr. Sclieer Pál 30 kr. Stollmann Lajos 50 kr. 
Stollmann A. 20 kr. Lopusny Daniel 30 kr. Rosenatter Janka Wittwe 1 
frt. Karoline Karsch 40 kr. G. Beniacs 50 kr. Palinay 30 kr. Chilo 20 
kr. Wanko 20 kr. Gassik János 50 kr. Stik János 50 kr. Krappe 1 írt. 
Riecsanszky Soma 20 kr. L .' Perczian 1 frt.

A még netán befolyandó kegyes adományokról a jövő évi értesítő
ben fogunk beszámolni; — a jóltevők pedig fogadják az intézet hálás 
köszönetét.
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Tapintézetünk alaptőkéje, beleértve a Heinrich-Jakab-féle alapítványt 
is, 6835 forint 41 krt tészen.

Az alumneurn ephorusa: Kleszkeny János, egyh. presbyter úr.
2. A gyógysseralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetében a sze

gényebb tanulók gyógyszertári kiadásai; Jelenlegi állása 220 frt. Tek. 
Göllner Frigyes úr ez alap gyarapításához 4 frt. 87 krral járult, a mennyi
ben az általa kiszolgáltatott gyógyszerek, melyeknek árát kegyesen el
engedte, ennyibe kerültek volna.

Kezelője az igazgató.
3. A segélyalap növendékeink krajezáros adományaiból még csak a 

múlt tanévben keletkezett. Rendeltetése az, hogy belőle a nagyon szegény 
tamilok tankönyvekkel láttassanak el.

A „Segélyalap“ javára az 1883/4 tanévben adakoztak: Báró Nyáry 
Antal 5 frt. Duchaj János 20 kr. Melna János 18 kr. Chriastely Béla 10 
kr. Blatniczky Pál 10 kr. Fényes Sándor 10 kr. Dávid Béla 2 kr. Bankó 
János 3 kr. Droppa Dániel 3 kr. Rúzsa János 5 kr. Paulinyi Dani 5 kr. 
Hrivnyák Gusztáv 8 kr. Drako Lajos 5 kr. Laezko József 8 kr. Popper 
József 2 kr. Hlavkay Ernő 2 kr. 1ST. N. 3 kr. Laezko János 4 kr. Isten 
előtt ismeretes 1 kr. Dobsinszky Lajos 15 kr. Seenger Lajos 4 kr. Ba- 
r an esek Péter 20 kr. Chovan Ödön 2 kr. Komáry Gyula 16 kr. Dilln- 
berger Béla 60 kr. Duchony Lajos 3 kr. Henrici Béla 14 kr. Markovics 
Lajos 2 kr. Koritsánszky József 10 kr. Rásó Károly 10 kr. Blatniczky 
János 10 kr. Brózik Emil 10 kr. Skultéty János 9 kr. Bussányi Gyula 
2 kr. Burkovszky Kálmán 5 kr. Drako Samu 6 kr. Hovorka János 2 kr. 
Jurányi Károly 4 kr. Borszig Gyula 1 kr. Krausz Samu 1 kr. Hallay 
Zoltán 8 kr. Perczián Vilmos 7 kr. Összesen 8 frt 40 kr.

Ehhez hozzá adva a múlt tanévben gyűjtött 24 frt 60 krt, az eddigi 
gyűjtés tesz 33 irtot, mely összeg a beszterezebányai „Hitelegylet“-nél 
van letéve gyűmölcsözés végett.

Azonkívül a „Segély-alap“-nak birtokában van 60 kötet könyv, 
melyekhez részben ajándékozás, részben pedig az által jutott, hogy a 
gymnásiumi könyvtárból a kettős példányok egyike ez alapnak adatott. 
— E tanévben könyveket ajándékoztak: Tvrdony Ervin 4 köt. Seenger 
Lajos 4 köt. Barancsek Péter 2 köt. Komáry Gyula 1 köt. Hexner Tgnácz 
1 köt.

Ezen alap felügyelője: Varga Mihály.
4. Ösztöndíj ah.
a) A Dcál; Frrrncz-féle alapból, melynek tőkéje 600 forintot tészen, 

megjutalmaztattak: Ormisz Fedor II. o. t. 10 írttal; Laczo Dániel II. és 
Laezko József IV. o. t. egyenkint 4 forinttal.

h) A mélt. és főt. bányakerületi gyűlés által ösztöndijak czimén tan
intézetünknek e tanévre is kegyesen megszavazot 100 o. é. forintot fő- 
tisztelendö dr. Szeberényi Gusztáv püspök s kir. tanácsos úr ö nagyságától 
a tanárkar ajánlatára tiz-tiz forintjával következő tanulók kaptak: Drako 
Lajos, Paulinyi Dániel IV. o. t.; Barancsek Péter, Chovan Ödön, Dob-
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sinszky Lajos, Butsan Pál, Hiosko József TTT. o. t. Adamovics Emil, IVtai*- 
kovics Lajos II. o. t . ; Augusztinovics Győző I. o. t.

Úgy a mélt. és főt. bányakerületnek nagylelkű adományáért, mint föké- 
pen fötisztelendö püspök úr ö nagyságának, ki annak kieszközlése által isko
lánkat magas személye iránt a legnagyobb bálára kötelezé, ezúttal is 
legforróbb köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit továbbra is kegyes 
pártfogásába ajánljuk.

c) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olv. és társáig, egylet“ va
gyonából oly tanuló számára alapított ösztöndijat, a ki társai között a 
tanév folytán a magyar nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, 
Beszterezebánya sz. város t. tanácsa a tanárkar ajánlatára Laczo Dániel 
II. o. tanulónak adományozta.

<lj A Heinrich-féle 14 — s a beszterczebánvai nt. egyházközség által 
adományozott 10 f'rt ösztöndíj egyenlő részletekben Komáry Gyula III. és 
Blatniczky Pál IV. o. tanulóknak adatott.

<) A Dillnberger Károly-féle 400 frtnyi alapból jutalomkönyveket 
nyertek: IV. osztályban: Dillnberger Emii, Duchaj János és Fényes Sán
dor ; III. osztályban: Seenger Lajos és Turzo Iván; II. osztályban: Dilln
berger Béla; I. osztályban: Burkovszky Kálmán, Hallay Zoltán és Skul- 
tét.y János.

f )  A zólyomi esperességi, csupán tanitóíiak által élvezhető 6 frtnyi 
szorgalomdíjra érdemesül a nt. esperességnek a tanárkar által Laczko 
József IV, o. tanuló ajánltatott.

ff) A nt. és tek. egyházi presbyterium az egész tandíjat 14 tanuló
nak a tandíj felét pedig 4-nek engedte el.

VIII. A tanulók névsora, születéshelye, vallása.*)
I. osztály.

1. Adamovics Gusztáv, Beszterezebánya — Zólyom.
'2. Augusztinovics Győző, Pásztó — Heves, ö.
3. Blaskó János, Alsó-Lehota — Zólyom, a.
4. Borszig Gyula, Királyfalva ■— Zólyom.
5. Brózik Emil, Nagy-Falu — Árva.
6. Burkovszky Kálmán, Beszterczeb. — Zólyom, j.
7. Bussányi Gyula, Beszterezebánya — Zólyom.
8. Bútora Lajos, Beszterezebánya — Zólyom.
9. Drako Sámuel, Zólyom-Lipcse — Zólyom, a.

10. Hallay Zoltán, Pásztó — Heves, j.
11. Hexner József, Liptó-Szt.-Miklós — Liptó, m. mt.

*) A rövidítések m agyarázata : ref. =  refo rm átus; r. =  róm ai katho likus; m. =  
mézes vallású; mt. =  m agántanuló; ö. =  ösztöndíjas; j. =  jutalom könyves; k. — k i
lépett; a. — alum nista.

A hol a vallás nincs jelezve, ág. h. ev. értendő.



12. Hovorka János, Zolna — Zólyom, a.
13. Huszágh Ágoston, Hajnik Zólyom, a.
14. Javorka Gyula, — Beszterczebánya — Zólyom.
15. Jurányi Károly, Trnova — Turócz, a.
16. Kovács Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
17. Krausz Sámuel, Brezno-Myto — Zólyom, a.
18. Krimim Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
19. Kurjatko Mátyás, Szászova — Zólyom,
20. Lindtner Aladár, Beszterczebánya — Zólyom.
21. Meszersmidt János, Libetbánya — Zólyom, a.
22. Müry Gusztáv, Szent-Imre — Pest, ref.
23. Pertzián Vilmos, Bécs-Ujhely —■ Alsó-Ausztria.
24. Pjécka István, Beszterczebánya — Zólyom.
25. Seheer Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom
26. Skultéty János, A.-Lehota — Zólyom, j. a.
27. Spitczer Sámuel, Tiszolcz — Gömör, m.

II. osztály.

1. Adamovics Emil, Beszterczebánya -— Zólyom, ö.
2. Bajcsi Pál, Beszterczebánya — Zólyom, r.
3. Blatniczky János, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Bodorovszky Mátyás, Beszterczebánya —- Zólyom.
5. Dillnberger Béla, Beszterczebánya — Zólyom, j.
6. Dobák Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Duchony Lajos, Radvány — Zólyom.
8. Henriczi Béla, Sztregova — Nógrád.
9. Horn Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Horn Rezső, Radvány — Zólyom.
11. Huszágh Gyula, Hajnik — Zólyom, a.
12. Jelenovics Dániel, Beszterczebánya — Zólyom.
13. Koritsánszky József, Radvány — Zólyom.
14. Laczó Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
15. Markovics Lajos, Radvány — Zólyom, ö.
16. Ormisz Fedor, N.-Röcze — Gömör, ö. a.
17. Pertzián Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Philadelphi Emil, Bagonya — Hont, a.
19. Rásó Károly, Ivánkofalva — Turócz.
20. Schlajmer András, Radvány — Zólyom, k.
21. Schmidt-Fajlik Ágoston, Rónicz — Zólyom, r. a.
22. Zorkóczy János, Radvány — Zólyom.

III. osztály.
1. Barancsek Péter, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
2. Bucsan Pál, Beszterczebánya — Zólyom, ö.



3. Büchler Ferencz, Pásztó — Heves, m. mt.
4. Bücliler Miksa, Pásztó — Heves, m. mt.
5. Chovan Ödön, Beszterczebánya, — Zólyom, ö.
6. Dobsinszky Lajos, Derencsény — Gömör, ö. a.
7. Endersz Frigyes, Jaszena — Zólyom, a.
8. Furgyik János, Beszterczebánya — Zólyom.
9. Gemziczky Béla, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Heinlein Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
11. Hexner Ignácz, Oszada — Liptó, m.
12. Hicsko József, Karlova — Turócz, ö. a.
13. Komáry Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
14. Korbélyi János, Beszterczebánya — Zólyom.
15. Nemann Pál, Szászova — Zólyom.
16. Nyáry Antal báró, Radvány — Zólyom, ref. mt.
17. Seenger Lajos, Badin — Zólyom, r j.
18. Simek Sándor, Predajna — Zólyom, m. mt.
19. Stepita János, Libetbánya — Zólyom, a. k.
20. Scbwarcz Miksa, Dettva —■ Zólyom, m. mt.
21. Turzó Iván, Beszterczebánya — Zólyom, j.
22. Tvrdony Ervin, Radvány — Zólyom.

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

10. Hlávkay Ernő, Zsolna — Trencsén r.
11. Hrivnák Gusztáv, Radvány — Zólyom.
12. Kucsera János, Cseremosno — Turócz, a.
13. Kubinyi Mihály, Felső-Kubin — Árva, mt.
14. Laczko János, Turicska — Nógrád, a.
15. Laczko József, Sajba — Zólyom, a. ö.
16. Melna János, Beszterczebánya — Zólyom.
17. Paulinyi Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
18. Popper József, Alsó-Kubin — Árva, m. k.
19. Rúzsa János, Radvány — Zólyom, k.
20. Steiner Ármin, Németi — Hont, m. mt.

Létszám: 91.



IX. Statistikai kim utatás a gymn. tanulókról.
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X. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.

1. Az 1884/85-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 
krt., volt tanulóink 10 frt. 83 krt. 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 erkölcsit tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. ez. 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.

1. Budúci skolsky rok pocne sa 1-ho Sept. b. r., do 3-ho trvá zápis 
u riaditela. 4-ho otvory sa skolsky rok slávnostne a pocne sa riadné vy- 
naucovanie.

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú mőcf byt prijatí, ked’ opozdenie 
svoje základne odővodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, mimo kreslenia, obnásajú dohromady u 
novo príchodzích ziakov 12 zl. 88 k r.; 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 platit.

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

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

6. Chudobni, pri tóm ale pilni a mravní ziaci mőzu sa k slávnému 
presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o odpustenie poplatkov jak 
od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzích nemőzu sa do
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povahy vziaf len v druliom polleti, ked’ totizto prosebnici pilnosf a mrav- 
nosf svoju uz na nasom ústave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za veceru nemőze sa nikto oslobodif.

Zur Nachricht.
1. Das Schuljahr 1884/85 beginnt am 1. Sept. 1. J., bis 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 aufge
nommen, wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung 
beigebracht haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei Ankömmlingen 
12 fl. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 fl. 83 kr. — Für’s 
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 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 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 Erlass 
des Didactrums, der Alumneal- und sonstiger Gebühren das löbl. Pres
byterium der neusohler ev. Gemeinde bittlich angehen. Die diesbezüg
lichen Gesuche der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-ten Semester 
berücksichtigt werden, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise 
ihres Fleisses und wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt ge
liefert haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden er
lassen werden.




