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Szigorlatok a gymnasinm IIÍ-ik tantermében.

Junius 16 21-én a Ill. s IV. osztály.
" ,,22-én az I. s II. osztály.

Közvizsgák az ágost. hitv. ev. egyház templomában:
junius 16 23-án délután 6 órakor a tornászati vizsga

a tanoda udvarán;
[unius 16 25:én délelőtt a IH. s IV. osztály, s ének-

vizsga;
június 16 25-én délután az I. s II. osztály.

A rajzpéldányok a közvizsgák alatt a templomban álli-
tatnak ki.



Jelentés az 1871j2-ik tanévról. _

Mult évi tanodai tudösitványunkban, befejezvén gym- .
nasiumunk.történeti vázlatát, midón a legközelebb lefolyt
tanévról nyilvánosságra hozzuk iskolai tudósitásunkat, ,hű
képét óhajtjuk adni ezen tanintézet szellemi s anyagi tevé-
kenységének - hova vallas különbség nélkül a tudományok-
ban való kiképeztetés mellett; kivált a, német és tőtajku fel-
földről, a magyar nyelv alapos megtanulása - s tisztakiej-
tésének elsajátitása végett, annyi szüle hozta legféltettebb
kincsét - saját gyermekét.

A tanitást - nálunk igen alkalmas időben - septem-
ber hó l-én mint tavalyi tudósitványunkban jelezve volt,
kezdettük meg, azon tanterv szerint, melyet az 18.69-ik év-
ben Pesten tartott protest. ágo h. e. egyetemes egyházi gyűlés
megállapított, és pedig szokásos ünnepélyességgel, az iskolai
törvényeknek előleges is - szóbeli előadásával, s háboritla-
nuI - a tanítványok fokozott szorgalma s minden jó és ne-'
mes utáni buzgó törekvése mellett folytattatott s befejeztetett
1872·ik évi junius 25-én.

Hogy tanodánkat ez évben egygyel kevesebb tanuló lá-
togatta meg, mint tavaly, az korántsem csökkenti régi elis-
mert jó hirét-nevét, mert igy is az összes magyarhoni algym-
nasiumokközt népességre a 14-ik helyet foglalja el s nem is
arra törekszünk kizárólagosan, hogy minél több tanuló láto-
gassa tanintézetünket, hanem kiválólag minden erőnk odairá-



4

nyuT, miszerint minéltöbb szellemi, tehetségekben szép fejld-
désnek indult, ifjut adhassunk át, részint az iparnak, s keres-
kedelemnek és általában a, művelt népéletnek, részint a főbb
tanodáknak.

Ezt szem előtt tartva fótörekvésünk iránya volt a tudo-
mányok fejlesztése mellett az ifjuság erkölcsi jellemének ki-

j - ,. -- . ~ •.

képezt~tése, mint oly főtényező, mely a gymnasiumi tanodák
első rendű gondos ápolása és mulaszthatlan kötelmei közé
tartozik; s e,zen törekvésünk nem is maradt siker nélküli,
mivel nyilt homlokkal állíthatjuk, miként a lefolyt tanév,

I -Á •••},!) ~ . f " ..•• _ ~

egyi}e ~olt a sikeresbeknek s alig volt okunk pal}asz~os\l!~
tanuló ifjuságunkra, annál kevésbé a szigoruabb iskola fe-
gyelern alka~mazás~ra; a bajon, ha itt ott felmérült is D:éh~
-, ifj~~~~~nk korábpJ ~ifolyó szórakozottság IP.-i~J~,- ~áf
atyai1 ?égx~zemközti intés rögtöni ~fkalmazása, ({sLakh~m~r
segített, -

Ifjuságunk a tanári testület kiséretében, a rendes isteni
tiszteleten mindenkor készséggel jelent' meg.

.• ;' v .

Vir~gvasárnapján az ur a~ztaláná.1 a confínnandusokkal
együtt ré~zt~ettünk az uri szen! vacsorában,

Tan~ri értekezlétet - melyet ~ég néhai bold. emlé]rű
M~ay "~á!oly ur körünkben laktakor su~erin...tel!~~lf§us.~?~J.lek
els_őévében hÍditv4nyozott s buzgó részvéJéyel gyágJ.qlitQ~t,
ez évben minden h6nap első keddjén rendszeresen, sőt rend-
kívülileg' is _- lo2-őt tartottunk, melyeknek czélj~ ~ tan~d~,i
rend- és tanulmányok czélszerű kez~~é§e"~.' ~~~.t~árs~k:k&~t
barátságos érdek ébresztés s minden a tanoda szellemi körébe

- \) . ..: 1_ .) U ... v :. {,-,,,... J. • • ".J ..•.•~ ..•. . _ _. ..•....•...

tatt~z_~t~r~y ·1!l~g.:"it~t~s.~,.mi ~z egJön,t~~~ és. kqve,tke~~!:e~
elj~rás~ ~~0l!lat.ékosanelősegité.

'I'anodaí szék a szükséghez mérten többször tartatott a
talJáritestület összes létszám~ jelenlétében, a fegyelmi eljá-~_ v. .

i'á~c~z~!j~bó!.



Az iskol~i törvények szokált ünnepélyess~ggel fsJp:t.
30-áll olvastattak s magyaraHa-tta-kmeg égés~ t~rjeirélífiöKb'éÍr.

A téli szigorlatokat január 16 2:9, 30, Si-in az Ifsz-
hangzatos énekvizsgát febr. 3-án tartottuk, melyeK' iltlin a
tanosztályzá't febr. 5-én kihiráé~tétVen, it tahév 2::fR'fele k~t
napi szünetelés után, megkezdetett.

De anyagi tekintetben is v-iragzásn&k induÍt taninMze-
tünk, mivel az 1871-ik év végével 36 ft. 6'3 ~r~~~nzt~ri
maradványa tünt fel.

Kedves kötelességüriknek tartjuk há-llisköszönettel meg-
emlékezni azon intézetek, bu;'gó hazaftak s honleányoK~61,

_kik gymnasiumi alaptókénk gyárapitasa tekintetéööl, kegyes
adakozás gyüjtése végett tőlünk vett "Aláírásl ivéket"
nagybecsű itdoín~ny-gYüjtésenHiel terhelve, eddig niár visz-
szakuldötték. Evkönyveink ötök hálával~hiíékeiendnel m~g
jótékonyságuk,' a némzetiség, a 'protestantismus és az' OKt~-
tás és nevelés előmozditása érdekében .tett ÖII2etÜii érdé-
meikről.

. '- > '
Az eddig begyült kegyadományokért nyugtául szóI~ál-

janak jelen sorok, melyek az ivtartök becses nevelt, gyüjte-
ményeiket, az összegek mennyisége szerint tüf'HIHik fél.

, r,--

A felső magyarországi első kiházasitö egylet í00 ft. A
miskblczi á. h. e. IU-ik temetkezési társnlat HD ft. ~ mik-
kolczí Il-ik temetkezési társulat 40 ft. Kail !.íiha 40 ft.
lüibinyi Bertalan 30 ft. 50 kr. Gr. Degenfeld Imre 25 ft.

, • ." ~ ..•• ' r.. - •.• "f' (\fT

Pulszky Agost 24 ft. Komáromi takarék-pénztár, mfskolczi
ag. h. e. első temetkezési társulat, Karsay SáIÍdor 20-'20
ft. MöszFrigyes 18 h. pesti általános hitel-bahk 14 ft. lb
kr. Németh Károly 13 ft. Fábry János 11 ft. náralÍYaY

-:rt - ,. ". r.).
László 10 ft. 50 kr. Benczur József, Henselman 'Sámuel,
Mück Errl~, Weisz Inti1; Szontagh 'Kálmán, b. P~ótt'áyu-
Zsef io --1 O ittaI, bajai th1r~rékpénZt~ 8 ft. 20 kr; -MüJi..
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,nich .Adolf 8 ft. Reisz Lajos-7 ft. Stehló János, Weisz J á-
. nos, Bérezy Pál, Bodiczky Kálmán, MoczkovcsákJ állas, Ze-
. lep.~a Dániel, Desseöffy- Ottó, Ivánlea Imre, Ihász Rezső,

Szigethy Dániel, baranyavári segélyző egylet, jolavai taka-
rékpénz~árí szabolcsmegyei takarékpénztár, Pakh Lajos,'Zahr
Rudolf 5 - 5 fttaJ., Csísko János, Mikola György, Hering J á-
nos 4-,-41ftta1. Breuer Sebestyén, Horváth Samu 3-3 fttal.

, László Jónás 2 ft. 5Qkr. Kubinyi Ödön, Patzek Mór, szegedi ev.
- lelkés;i hivatal, Török Varga József, Possvék Sándor, Komjáthy
_Béla ;2'J2 fttal, Csermák Kálmán, Philippi 'János, Ferjenesik
J ános, Páll Endre, Kishartai ev. lelkészi hivatal 1---"1 fttaI.

~Ennek kapcsában bátrak vagyunk azon t. ez. pártfogó-
inkat:tiszte.letteljesen felkérni, kik még az általunk, gyüjtés
végetp·megküldött aláírási íveket be nemküldötték, miszerint
az?kat hozzánk ~becsesgyüjteményéíkkel beküldeni kegyesked-

-jenek,_ elóre is hálás köszönetet mondván nagybecsű kegyado-
I!lány~ikért.

A fent jelzett összegeken kívül a tápda javára; ennek
_alaptőkéj~ növelésére nagy becsű adományaikkal járultak:' a
felső magyarországi első kiházasitó egylet 100 ft., a miskol-

.,cz}'ta-karékpénztár 50 ft, a miskolczi hiteiintézet 50 fttaI.
1 Néhai s6vári .Soos- Ambrózy Antonia legujabban szinte

~hagy~m~~y<[z,?tta tápda javára 1000 ftot, o. é. mely • összeg
. azonban m~g át ne~ tétetett' a tápdai pénztárba. -

, A" borsod-miskolcsi kölesönös kiházasitó egylet" ado-
• '.) _ J..... ~ ~

-ményezott.még, egy a jövő 1872-3-ik tanévre hozzánk jö- ,
}Ő_n~~tLYagy t6t ajku szorgalmas növendék tápdai élelme- -
zésére40 ftot, niely kegyadományokért fogadják tanintése-
tif~k-I{e~éb~~legforróbb köszönetünket, '

co. ••••• , ~

. A tanárok helyzetét: tekintve, néhai Lippay End-
.~. ." V. ..-

re halálával Honéczy Géza, ki mint helyettes .tanár
~ ll?J} ~tanév yégéig - működött; - á tan~dai tanács
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előterjesztése s javallata folytán, rendes tanárul választatott
meg az egyházi közgyűlés által, s ugyanennek, mint Horváth
Sándor rendes tanárnak fizetése a 3-i_k osztály-tanár állandó
fizetésével a tanodal tanács által egyenlósitetve, felemeltetett .

. Tanodánk testgyakordája szinte igen becses adomány-
ban részesittetett, u. m. folyamodásunkra an. m. magy. kir.
pénzügyministerium a diós-györi kincstári erdőből 77 ft. 72
kr. értékű famennyiséget adományozván, utalványozott romla-
dozott testgyakordánk helyreállitására, melyért leghálásb. kö-
szönetünket, nem csak a n. m. magy. kir. ministeriumnak fe-
jezzük ki, de azoknak is, kik ez ügyben szivesek voltak fára-.
dozni, mint t. Scholcz Gusztáv akkori erdómester ur.

Kissebb ifjus ági könyvtárunk sainte részesült néhány
tanítványunk által becses könyvadományokban. Ezek közt
első helyen áll: Patzauer Adolf, aztán .Schvarz Vilmos és
Schwarcz Jakab, Kovács László és Mezey Mihály.

Tanodánk összes vagyona, mely az 1870-dik évben
18,356 ft. 13 krt tett, az 1871-ik év bevégeztével 387 ft.
42 kr. szaporodással, már most 187 ~3 ft. 55 krt tesz, ide
nem számitva az aláírási iveken, eddig begyült. s folytonosan. '

befolyó összegeket, melyek ez év végéig külön kezeltetvén s
kamatoztatván, csak is ekkor tétethetnek át a kezelő bizott-
mány által a tanodai pénztárba.

A nyelvek tanulását, mint francziát, angolt stb. most
is csekély havi díj' könnyiti.

A toruászat az ifjuság testi erejének fejlesztése tekinteté-
ből, az idén is, mint kötelezett tantárgy, katonai gyakorlatok-
kal egybekötve tanittatott. Tanórák hetenként 3-or tartattak.

Az öszhangzatos ének szép előmenetelnek örvendett az
idén is. Tanórák hetenkent kétszer tartattak.

Rajz, zongora, külön a- gymnasiumnál alkalmazott ta-
nitók által taníttatik, csekély díj mellett.

A tanulQk elhelyezésej részint cserék, jutanyos ,étkezet-
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re s tápdába adás által történik most is, mely utóbbi, évenként
fizetendő 40 ft. mellett,. tisztességes ebéd s vacsorával látja
el a tapdaba felvetteket, sőt szegény, de szorgalmas tanuló-
kat 1/2 vagy 1/4 illeték fizetés mellett, sőt ingyen is r~szel-
teti a tápda jótékonyságában.

Helybeli származásu ágo h. e. tanuló 8 ft. 40 kr. tan-
dijat; idegen származásuak s más vallásbeliek tandíjul fizet-
nek 12 ftot o. é. 8 a felvételnél mindenki az ifjusági könyv-
tár '8 tornászatra 1-1 ftot. Szegények tandijmentesek.

II. Pálya- s ösztöndíjak .
.Zajden Mária 100 frtos pályadij-alapitványa , Szabó

Endre 100 ftos pályadij-alapitványa, Zajden Anna özv. Sza-
bó Mi~ályné 100 ftos pálya-díj alapitvány a, Würzler János
800 ftos ösztön-díj alapitványa, Glatz János 255 ftos ösz-
töndij-alapitványa, Rácz István - Timko Zsuzsánna 100
ftos ösztöndij-alapitványa. Vitthy Samuélné 50 ftos ösztön-
díj-alapitványa.

Ill. Tánooai tanács.
. .
Felug.yelő: Török Sándor; tiszteletbeli tagjai: Prónay

J ózS"efegyházi fő- s Lichtenstein J ósef h. felügyelő; Zelenka
Pál lelkész; rendes tagjái : All5ert Ede, Bibza Dániel, Dit-
zel Albert, Eördögh István, Furman János, Fűrész Pál,
Kulcsar Károly, Leszih Barna, Leszih Dániel, Mark6 Pál,
Markusovszky János, Mayer Rezső, Pály Bálint, Radvány
István, Ruzsinszky I-stván, Streit Ernö; dr. Szénthö Gyula,



Szerényi Károly, Szobránczi Soma, Szuhányi Béla, az öt ta-
nár és az elemi fl•. és leánytanoda taniiói.

Tanpdai pénztári s tandijkezeló pénztárnok Albert Ede.
Tápdai tókepénztár-kezeló : M,ukó .Pál.
Tápdai folyó-pénztár-kezelő - ephorus - Habély Victor.
Könyvtári pénztár-kezelő, könyvtárnok s a muzeum

őre : Szánthó János.
Tanodai jegyző: HaMly Victor:

IV. Tanári-kar s az előadott tantárgyak rendje .
• ,1.\,.

A tanár neve. Tantárgyak s Heten-/ Jegyzetek,osztály.
kénti

óra sz. ,l\

Szánthö János Latin Ill, IV. A IV. osztály ve-
Term. taní földr. III. 21 zértanára,

rendes tanár, ez évi Vegy tan III. muzeum őre s
igazgató. 'I'erméssetrajz 1. II. könyvt árnok.

Számtan 1, II, III.IV.
Tápda-kezeló

Habély Victor Mértan I. II, III. IV.
Természettan IV. 21 - ephorus -

rendes tanár. Német nyelv ITI, IV. s a tanodal tanács

Földrajz 1. jegyzöje..
Magyar Ill. IV.

Horváth Sándor Német II. A tanári tanács-I
Vallás III. IV. 22 kozmányok

rendes tanár. Földrajz II. IV. jeg y z ő j e.
'I'örtén, II. Ill. IV.

Honéczy Géza Latin I. II.
Vallás 1. II. 22 A tanodai az ék

rendes tanár. lY.agyar I. II. jegyzóje.
Német 1. -

Wolfgang Lajos Ének mind a négy I 2 I
A helybeli leány-

rendkivüli tanár. oso,tályban. tano da tanitója.

Szabó Gyula . Rajz mind a négy 2 Akademiai festész.
rendkivüli tanár. osztályban.

Kis M6r Tornászat mind a 3
négy osztályban .. v'~~Ü
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v. A gymn. négy osztályában
, előadott tantárgyak. .

Az első osztályban.
L Vallás ; erkölcstan, Stehlo András kézi könyve sze-

rint s egyházi énekek.
2. Latin n}elvtan ;, alaktan, a nevek rendes formáinak

ismertetése, megfelelő szó s irásbeli gyakorlatok és szavak
emlékelésével. K. k. Schultz-Warga.

'f 3. ~agyar nyelvtan; alaktan. szó s irásbeli gyakorla-
tok. K. k. Warga. Olvasmányok, szavalmányok. K.- k, Er-
délyi-Indali. ,

4. Német nyelvtan; alaktan, szó s irásbeli gyakorla-
tokkal, válogatott darabok tanulása és szavalás. K. k. Balla-
gi 'Károly ..

5. -Fdldrajz ; a földnek átalános topographíai 'ismerte-
tése s a földrajzi fogalmak fejtégetése. K. k.Bellínger-Fényes,

- :t.... - ••

térképek készitéséveL
6; .Mennyiségtan; a számolási 4 főművelet egész szá-

mokkal, közönséges s tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-Szász.
- 7. Mértan; téralaktan. K. k. Mocnik-Szabóky.

8., ' Természetrajz; állattan.' K. k. Hanák.
-- 9. Rajz. - 10. Ének; -' 11. Tornászat.

A második osztályban.
1. Vallás; mint az első osztályban.. .
2. Latin nyelvtan; az alaktan kiegészitése és befejezé-

se.. K. k. Schultz-Warga. ,
3. Magyar nyelv; az igékról. mondatok, elemezd ol-

vasáS, irálygyakorlatok, ssavalas. K. k. Warga. Olvasókönyy
. Erdélyi-Indali,
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4. Német nyelv; az alaktan befejezése elemezd olva-
sás, irály-gyakorlatok- válogatott darabok tanulása s elsza-
valása. K. k. Ballagi Károly. -

5. Földrajz; Eur6pa földrajza részletesen, a többi föld-
részeké változatosan. K. k. Bellinger-Fénye~.

6. Történelém; ó-kori történelem főhö eseményei s ki-
tünőbb férfiai. K. k. Beck. Térképek készítése. ,

7. Mennyiségtan; egyszerű arányok, .hármas szabály
különböző alkalmazásaiban. K. k. mint az első osztályban.

. 8. Mértan; mértani alaktan, három és sokszögek té~-
számitásokkal. K. k. mint az első osztályban.

'9. Természetrajz; ásvány"" és- növénytan. K. k. Hanák
s Dapsy. ,

10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Tornászat.

A harmadik osztályban.
1. Vallás; füzetek után, egyház történet.
2. Latin nyelv'; a mondattanból az esettan, megfelelő

gyakorlatokkal.K. k. Schultz-Warga. Córnelíus.Neposböl több
vezér életrajza, Phaedrusböl 20 mese, elemezve és emlékeIve.

3. Magyar nyelv; mondattan , körmondatok, elemezd
olvasás és iraly-gyakorlatok, ssavalés. K. k. Warga. Olvasó-
könyv Erdélyi Indali 2-ik kötet. .

4. Német nyelv; mondattan, irály gyakorlatok, olva-
sás és szavalás. K. k. Ballagi Károly.

5. Történelem; közép- és újkor, megfelelő földrajzzal,
K. k. Book.

6. Mennyiségtan : hatványok és gyökök. K. k. Moc-
nik-Szász.

7. Mértan; a kör sennek térszamitása, K. k. Moc-
nik-Szabóky.
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-'B. ''rerm!fszettani földrajz., . .
'9. Vegyfan ; 'Vegytani kisérleteflrel,. füzetek 'szerint.
10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Tórn'ászat".

~
A negyedik osztályban.

1. Vallás; mint a harmadik osztályban.
2.:La.tin nyélv; mondattan kiegészitése s befejezése,

megféfelö 'gyak őrlátokkal , a verstan eleinei, Corn. Neposböl
több. vezér eletrajza. 'I'irocinoam pinticum, Versus memoriales
s ennek alkalmazása, válogatott darabok emlékeiese s írás-
beH 'dolgozatok.

3. Magyar nyelv; az irály-tan, ügyiratok és yérstan
ele~ei,hregfe~lelő íi'ály-gyaKodatok, szavalmáuyok. K. k.
Warga. Olvasó könyv : Erdélyi Indali.

4. Német nyelv; a körmondatra vonatkozó irály-gya-
korlatok, olvasmányok, szavalás. k. k. Ballagi Károly.

5. Törtém31'em.;l\fa.gyarorsZágtörténete. K. k. Hanthe.
6. Földl\ajz; az osztrák birodalom aItalános, s Magyar-

orSzág réssletes földrajzi ismertetése. K. k. Bátizfalvy.
'Y. ~Mennyiségtan; összétett arányok és gyökök, első

fukú egyeÍdeték ffgy ismeretlehnel. K. k. mint a harmadik
osztáiy ball.

8. Mértan; tömör-mértan. Kézi köuJv mint a harmadik
osztályban:

9. Természettan i kisérletekkel. KézI könyv Sohabusz-
IH'(JHósy~

10. Rajz. - 11. Enek. - 12. Tornászat.
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VI. A tanulők né~$-OFQ..
~!S,~?~~~t~lyb1~~:

1. Baumgarten Ármin, izr. Borsod-Miskoloz,
2. Danielisz Adolf, á. h. e. Borsod-Ilískolez. "J,
3. Eördögh Zoltán, á. h. e. B?r e~.:M~s!\,oLcz: 2-
4. Falkenstein Adolf, izr. Borso.d-Miskolc .•,.).-11.~~ .i...~ .Gl'.:1

5. Ferderber Vilmos, izr. Bihar.áesád.
6. Ferjancz Lajos, á. h. e. Borscd-Miskoles, J
7. Friedman Samu, izr. Borsod-Miskoloz.
8. Gebhardt Lajos, r. kath. Heves-Ft-Told.
9. Geseheit JÓzsef, izr. Gömör-Putnok.
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10. Klein J6zsef, izr. Borsod-Sa-Péter.
11. Kohn Márton, izr. Szabolcs-Nádudvar.
12. Kulcsár Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcs. 1{

13. Lovich Barna, á. h. e. Borsod-Miskolcz. 1,-
14. Lyubibratich István. g. n. e. Borsod-Miskolcz.
15. Marschalko Zoltán, á. h. e. Hajdu-Dorogh.

-16. Mezei Mihály, á. h. e. Borsod-Miskolcz. b
17. Nagy Lajos,r. kath. Borsod-Nagy-Osécs.
18. Pádits Iván g. n. e. Borsod-Miskolcz.
19. Palecsko Béla, á. h. e. Sáros-Girált,
20. Prokopi Vilmos, á. h. e. Szepes-Kézsmárk.
21. Rolhk Mihály, á, h. e. Bcrsod-Miskolcz. 1
22. Schmiedt Károly, á. h. e. Borsod-Edelény.
23. Singer Ignáez, izr. Heves-Tv-Örs.
24. 'I'olnay János, h. h. Abauj-Léh.
25. Zeisler Zsiga, izr. Borsod-Ruda-Bánya.

Magán tanu16k:
26. Grünwald Herman izr. Borsod-Miskolcz.
27. Hoffman Miksa, izr. Borsod-Velezd.
28. Spitz Albert, izr. Borsod-Miskolcz.
29: Tigerman Ignáez, izr. Abauj-Szánt6.
30. Klein József, izr. Borsod-Sa-Péter.

Kimaradt:
1. Nagy Lajos.
2. Zeisler Zsiga .

.Ösztöndijas:
i. Kohn ~árton,
2. Eördögh Zoltán.
3. Rollik Mihály.
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Második osztályban:

1. Bendik József, á. h. e. Borsod-Miskolcz. 'he:

2. Eördögh Béla, á. h. e. Borsod-Miskolcz. "8
3. Ferderber Jakab, izr. Abaúj-Kassa.
4. Haasz Emil, irz. Szabolcs-Ibrony.

-5. KniesznerVincze, á. h. e. Szepes-Béla.
6. Korbély Géza" á. h. e. Gömör-I'ornalja, 6)'
7. Král Dániel, á. h. e. Gömör-Ratkö.
8. Maurer Alfred á. h .. e. Szepes-Szepesváralja,
9. Mazer Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcs. rt

10. Pálfy Nándor, gör, kath. Borsod-Lád-Bessenyé.
11. Perl Izidór, izr.Borsod-Miskolcz.

/12. Polányi István:; h. h. K.-Kunság-Halas.
13. RappaportJözsef, izr, Borsod-Miskolcz.
14. Roncsinszki Bertalan, á. h. e. Sáros-N.-Sáros.
15; Róth Károly, á: h. e. Heves-Eger.
16. Schwarz Zsiga isr. Borsod-Miskolcz.
17. Szekcsó Béla, á. h. e. Pozsony-Pozsony.

Magán tanulók:

18. Blau Mór irz. Abauj-Szánt6.
19. Kuhn Miksa, izr. Abauj-Szántó.

Qs z t ö n d ij as:

1. Korbély Géza.
2. Haasz Emil.
3. RöthKároly.
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Második osztályban:

1. Bendik József, á. h. e. Borsod-Miskolcz. 'he;

2. Eördögh Béla, á. h. e. Borsod-Miskolcz. 8
3. Ferderber Jakab, izr. Abaúj-Kassa.
4. Haasz Emil, irz. Szabolcs-Ibrony.

-5. Knieszner Vineze, á. h.e. Szepes-Béla.
6. Korbély Géza, á. h. e. Gömör-Tornalja.~'
7. Král Dániel, á. h. e. Gömör-Ratkö.
8. Maurer Alfred á. h .. e. Szepes-Szepesváralja,
9. Mazer Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcz; rt

10. Pálfy Nándor, gör. kath. Borsod-Lad-Bessenyó.
11. Perl Izidór, izr,Borsod-Miskolcz.

/12. Polányi István~ h. h. K.-Kuhság-Halas.
13. RappaportJözsef, izr. Borsod-Miskolcz.
14. Roncsinszki Bertalan, á. h. e. Sáros-Ni-Sáros,
15; Róth Károly, á: h. e. Heves-Eger.
16. Schwarz Zsiga isr. Borsod-Miskolcz.
17. Szekcsö Béla, á. h. e. Pozsony-Pozsony.

Magán tanulók:

18. Blau Mór irz. Abauj-Szánt6.
19. Kuhn Miksa, izr. Abauj-Szántó.

~sztöndijas :

1. Korbély Géza.
2. Haasz' Emil.
3. RöthKárcly.
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Harmadik osztályban:

1. Czirbesz RI3ZSŐ, r. k. Borsod-Őnod.
2. Fischman Arthur, iz!'. Borsod-Miskolcz.

-3. Forint Mihály, á. h. e. Borsod-Miskolcz. J f
4. Hedvig Sándor, izr. Borsod-Miskolcz.
5. Jeney István, h. h. Szabolcs-T.-Dada.

- 6. Kovács László, á. h. e. Borsod·Miskolcz. /L
7. Lőrincz Márk, izr. Borsod-Miskolcz.
8. Majzler Ignácz, izr. Borsod-Dobicsán.

__ 9. Munyay Jenő, á. h. e. Krassó-Oravicza. J)
10. Patzauer Adolf, izr. Borsod-Miskolcz.
11. Razsovitz Mór, irz. Pest-Czegléd.
12. Schwarcz Jakab, izr. Aba}!j-Szántó.
13. Schwarcz Vilmos, izr. Borsod-Miskolcz.
14. Spitz Izrael, izr. Borsód-Miskolcs.

"15. Szobránczy Zoltán, á. h. e. Borsod-Miskolcz. J'"
16. Tepper Ignácz, izr. Abauj-Homrod.
17. Vilhelm Samu, izr. Trencsén-y'ág-Besztercze.
18. Zeisler Dávid, izr. Borsod-Miskolcz.

Magán t a n u l ó k :
19. Fülöp Gottlieb, izr. Borsod-Miskolcz.

-- 20. Markó Ödön, á. h. e. Borsod-Miskolcz.

Ki m a r a d t :
1. Zeisler Dávid!

Ősztöndijas:
1. Kovács LászlO.
2. Schwarcz Jakab.
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Negyedik osztályban:
1. Eordogb Dezső, á. h. e. Szepes-Haraköcz. J!l
2. Fuchs Ede, iz!'. Borsod-Miskclcz.
3. Kéler Arthur, á. h. e. Borsod-Csáíh.
4. Knodt Gusztáv, á. h. e. Szepes-Ménhardt.
5. Maruzsák Pál, á. h. e. Borsod-Miskolcz. JÍ
6. Neumán AIbert, á. h. e. POZSOlly-P<YZS<my.
7. Polyák Rezső, á. h. e. Szepes-Remete.
8. Teper Barna, á. h. e.: Borsod-Miskoloz, 'YJ
9. Vichman Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcs. ~

10. Windt Oszkár, á. h. e. Kis-Hcnt-Rima-Szombat.

Kimaradt:
1. Neumán Albeit.

Ösztöndijas:
1. Maruzsák Pál.
2. Eördögh Dezső.

Pályadijas:
1. Knodt Gusztáv.
2. Windt Oszkár.
3. Polyák Rezső.



A tanulók létszámának rovatos kimutatása.
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VIlI. Figyehneztetés.
A jövő 1872-73-ik tanév september l-én veszi kez-

detét, az ezt megelőző 3 napon abeirások, felvéti- s javitó
vizsgák intéztetnek.

A tapdába való fel vétel, étkezés és fizetésre nézve a kö-
vetkezőkre figyelmeztetjük a t. cz. szüléket,

1. A fölvétel a gymnasium igazgatója által történik.
2. A tápdai dij - mint már fentebb jelezve volt -

tisztességes ebéd' és esteliért 40 ft. o. é. melynek fele a fel-
vételkor, a másik fele pedig febr. 1-én a tápdai gonlnoknál
fizetendő.

IX. Függelék.
A tanodai tanácsnak az elemi iskolai székkel való együt-

tes tanácskozása kifolyásából kedves kötelességünknek 'tartjuk
it t. cz. nagy közönséget tisztelettel értesíteni, míszerint ele-
mi fi- és leányiskoláink a kor- és törvény kivánalmainak
megfelelni - az egyház buzgó ápolása s gondos felügyelete
alatt s a helybeli evang'. női filléregylet tevékeny segélyezése
mellett - kettőzött szorgalommal törekesznek.

E nemes buegalom fokozása és sikeresitése tekintetéből
az egyház megalakita az elemi iskolai széket, melynek elnö-
kéül Eördögh Istvánt, tagjaiul Albert Ede, Greichmann Ede,
Furman J ános, Horváth Sándor, Kulcsár Adolf, Leszih Bar-
na é' 'l'rilhasz Henrik egyház tagokat, a két elemi tanár mel-
115 választcí. meg, kiknek buzgó fáradozásaik folytán az elemi
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iskola az anyagiakban is már szép sikert képes felmutatni.
Az ev. női filléregylet azon kivül, hogy a Ieanytanitö

fizetéséhez tekintélye~ évi öss~egekkel járul, a. varrodat is
felállita a leányosztálynál s annak vezetőjét saját pénztárából
fizeti s több czélszerű intézkedéseivel e téren lankadatlan buz-
galommal jár elő.

Igy több ügybuzgó adakozók jótékonysága, egy 115 da-
rabból álló ifjnsági iratokat tartalmazó könyvtárt rendezett
be a leány iskola számára.

Az elemi iskola alaptókéjéhez járultak becses adoma-
nyaikkal ;

a felső magyarország első kiházasitó egy let 100 ft;
a borsod-miskolozi kölcs. kiházasitó egylet 83 ft. 33 kr;
aZ,ág. h. ev. Il l-ik temetkezési társulat 60 ft;
az ágo h. ev. első temetkezési társulat 40 ft;
az rtg. h. e. második temetkezési társulat 20 ft ;
Szobránczy Soma 20 ft;
a miskolczi iparos önsegélyző fillér-egylet 10ft;
Klein Endre 3 ft.

Ezenkivül a tanítók fizetésének javitasára a "borsod-
miskolczi kölcsönös kiházasitö egy let 160 O. é. fttal járult.

Ösztöndijak szinte léteznek ezen iskolák növendékei szá-
mára, U. m. Klein Endre 100 ftos alapitványa a fiosztál,Y
részére és néhai Rácz IstV{LIl - 'I'imkó Zsuzsanna 100 ftos
alapitvanya a leányosztály növendékei számára.

Az elemi iskola tanitói :
Klein Endre a ű-,
'Wolfgang Lajos a leáuyosstalyokban ;
~Lvarroda tanitója: Szerényi Károlyné.
Mindkét tanoda tan eszközökkel lehetőleg' fél van szerel-

ve, a hiányzókat egyes kegyes adakozók ügyszeretete lassan-
ként pótolgatja s azcn szép reményre jogosit, miszerint rövid
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idő mulva teljesen szervezhetvén magát, a szegényebb sorsu
szülék gyermekeit, ingyen tanítasban részelteti, tuiután
alaptőkéi leginkább e ezél elérésére gyüjtettek s folytonosan
szaporittatnak.

1. Az elemi fi-tanoda növendékeinek névsora.
Első osztály:

1. Baraucsek János, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
2. Bitó Vilmos, r. kath. Borsod-Miskolcz.
3. Bumsch Béla, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
4. Buró András, á. h. e. Borsod-Őnod.
5. Greichmann Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolez.
6. Hanel Forenez, r. kath. Borscd-Miskolcz.
7. Huszrig József, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
8.. Huszrig Pál, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
9. Kiffer Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcz.

10. Korbély József, á. h, e. Borsod-Miskolcz.
11. Lang Berta, á' h. e. Borsod-Miskolcz.
12. Lippai Sándor, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
13. Pádics Sándor, g. n. e. Borsod-Miskolcz.
14. Padiszt Gyula, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
15. Padiszt Lajos, á. h. e. Borsod-Miskoloz.
16. Plaha István, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
17. Rollik László, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
18. Szerényi Károly, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
19. Tilf Imre, á. h. e. Abauj-Forró.
20. Tóth Lajos, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
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MáS1ldik osztály:
1. Alb~nyi Lajos, á·. h. e. Borsod-Miskolcs.
2. Barcsák János, :1.. h. e. Borsod-Miskolcz.
3. Born Barna, á. h. e. Borsod-Miskclcz.
4. Cseruiczky István, cL. h. e. Liptó-Sz.-Miklós.
5. Danhauser Sámuel, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
G. Danielisz Berta, (L. h. e. Borsod-Miskolcz.
7. Demeter József, hely. hitv. Borsod-Miskolcz.
8. Fazekas János, (t. b. e. Borsod-Miskolcz.
9. Gebaner Ferencz, á. h. .e. Borsod-Miskolcz.

10. Gottwald Róbert, rom. kath, Gacsorezag.
11. Hánel Lipót. r. kath. Borsod-Miskolcz.
12. Huszty Imre, hely. hitv. Hont-Varsány.
13. Jármy József, hely. hitv. Szabolcs-Abai puszta.
14. KorbélyPál, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
15. Krecsák József, á. h. e. Borscd-Miskolcs.
16. Lehel Kálmán, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
17. lVIihalecz Lajos, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
18. Remenyik Lajos, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
19. Szepcsik Kornél, á. h. e. Borsod-Miskoloz,

Harmadik osztály:
1. Desseöffy Iván, h. e. Borsod -Miskolcz.
2. Eördögh Előd, á. 'ho e. Borsod-Miskolcs.
3. Grósz Viktor, izr. Borsod-Miskolcz.
4. Hánel János, rom. kath. Borsod-Miskolcz,
5. Kordis János, rom. kath. Borsod-Bába.
6. Lichtenstein JÓZSbf', á, h. e. Borsod-Miskolcz.
7. Martin Károly, rom. kath. Bcrsod-Miskolcz.
8. Polea József, á. h. e. Borsod-Miskoles.
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9. Roth. Miksa, izr. Borsod-Miskolcz,
10. Iiusinszky István, á, h. e. Borsod-Miskolcz.
11. Szabó Károly, helv. hitv. Borsod-Miskolcz.
12. Sáska Dezső, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
13. Soltész Béla, rom. kath. Borsod-Miskolcz..
14. Székcsó Ödön, á. h, e. Pozsony.

Negyedik osztály:
1. Balázs József, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
2. Bortnyik György, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
3. Futasz Sámuel, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
4. Gottwald János, á. h. e. Borsocl-Miskolcz.
5. Heuffel Sándor, á, h. e. Gömör-Rima-Szombat.
6. Holcsák Lajos, rom. kath. Borsod-Miskoloz.
7. Kiffer Márton, á, h. e. Borsoc1-Miskolca..
8. Miesik Ödön, a h. e. Borsod-Miskolez.
9. Patzet Adolf, á, h. e. Szepes-Durand,

10. Pauer Mihály, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
11. Platzer Jenő, rom. kath. Bécs.
12. Szerényi Géza, á, h. e. Borsod-Miskolcz.
13. Windt Dezső, á. h. e. Szepes-Iglö.

II. Az elemi leány tano da növendékei-
nek névsora.

Olvasók:
1. Ambr6zy Mária, á. h. c. Borsod-Miskolcz.
2. Cseley Margit, helv .. hitv. Borsocl-Miskolcz.
3. Forint Ida, gör, n. e, Borsod-lVliskolcz.
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4. FÜlkey Klára, helv. hitv, Borsod-Miskolez.
5. Friedmann Pepi, izr. Borsod~Miskolcz.

l' 6. Futasz Mária, á.~b. e. Bcrsod-Miskclcz.:
7. He~ffel Etelka, á. h. e. Borsod-M'iskolcz.
8. Jakobcsák Emma, á~ll. e. Borsod-Miskolcz,
9. Kulcsár Anna, á. h. e. Borsod-Miskolcz ..

10. Lengyel Eszter, á. h. e. Borsod-Velezd.
11. Lehoczki Erzsébet, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
12. Magyar Zsuzsó, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
13. Rasztokay JoJán, á. b. e. Borsod-Miskolcz.
14. Rasslekay Szerén, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
15. Sáska Karolin, á. h, e. Borsod-Miskoloz ..
16. Sáray Mariska, helv.. hitv. Borsod-Csaba.
17. Szabó Julia, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
18. Szkálos Lotti" ft. h. e. Borsod-Miskolcz,
19. Telihay Anna, r. kath. Borsod-Miskolcz.
20. Ureczki Erzsébet, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
21. Vattai Mariska helv. hitv. Borsod-Miskolca..
22. Wolfgang Vilma, á. h. e. Borsod-Miskolcz.

Első osztály:
1. Bartkö Zsuzsi, á. h. e. Borsod-Miskclcz.
2. Dózsa Zsuzsó,á. h. e. Borsod-Miskolcz.
3. Ferjanesik Zsuzsó, á. h. c. Borsod-Miskolcz.
4. Greichmann Mariska, á. h. e. Borsod-lViisk01cz.

. 5. Grundik Karolin, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
6. Hajász Zsuzsó, á. h. e. Borsod-Miskolcz..
7. 'Holczer Bella, tom. 'kath. Borsod-Missolcz.
8. ,H'offmannd3ianká, .rom. kath. Borsod-Miskolcz.
9. Hdffn'lalin.Áránka,ú·om. kath. Borsod-Miskclcz.

10. JamrrcskaErasébet, á. ·h~oe. 'Borsod-Aruoth.
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11. Kocsmarik Z'suzsó, á. h, e. Borsod-Miskolce.
12, Krizsano.yszky Emma., rom. kath. Borsod-Miskolcz:.
13., KJ4'Elty Julia" á. ft: e. Borsod-ldiskolcz.
14'J Lamos Albin~a-, J:t .. h. e. Borsod-Miskolcz.'
15. Les.zih'Erzséb~t, á. hl e. Borsod-Miskolcz.
16. M~,rgácsZSllZSÓ, á. h, e. Borscd-Miskclcz.
17. Mareez'ák Helén, á. h, e, Borsod-Miskolcz ... ,

18. Roszjár .Julia, a, h, c. Gömör-f'íszolcz,
19. Sz8t1ai Mária, á. h, e. Bcrsod-Miskolcz,
20. Szücs Mar~t. r. kath: Borsod-Miskolcz .•.
21. Tilf:Vilma, á. h. e. Abauj-,Forró~

M~sodik osztály:'
1. Fasekas Jol-án, ,á. h. e. Borsod- Miskolcz.,
2. Forint-'Mílir}a, á. h, e. Borsod-Miskolea;
3. Hcdiczius Etelka, helv. hitv. Borsod-Diés-Győr;
4. Kocsy R6za, hely. hib-o Borsod-Diés-Gyór.
5. Kopácsy Julia, hely. hitv. Borsod-Miskelca,
6. lUuszka Róza, á; h, e. Bersod-Iíiskolea
7. Maczdorfer Beríska, á.·h. e. Borsod- Mi"Skelcz-
8. Magyar Julia, á. h, e. Borsod-Miskolcs.
9. Paulovics Mária, á. h, e. Borsod-Hiskolca,

10. Putnoky Mária, á. b, e. Borsod-Miskolcs.
11. Rohács Magdus, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
12. Ruttkay Julia, hely. hitv. Borsod-Hiskolca,
13. Stoffa Anna., á. h. e, Zemplén-F.-Remete.
14. Soltész Mária, r. kath. Borsod-Iliskolcs.
15. Szebenyi Mária., á. h. e. Borsod-Hískolcz,
16. Szidor Mária, á. h, e. Borsod-Miskolcz.
17. Zsáry Erzsébet, á. h, e. Borsod-Iiiskolcs,
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Harmadik osztály:
1. Bartkö Julia, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
2.' Barczikay Emma, helv. hitve A.bauj-Csele-Ujlak.
3. Hekkel Izabella, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
4. Huzrik Mária, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
5. 1800 Z8UZSÓ, helv. hitve Borsod-Miskolcz.
6. Lamos Etel, á. h. e. Borsod-Miskolez.
7. Orányi Julia, á~h. e. Borsod-Miskolcz.
8. Óváry Etel, helv. hitve Borsod-Miskolcs.
9. Polcz Julia,- á. h. e. Borsód-Miskolcz.

10. Roszik Zsuzsó, á. h. e, Borsod-Miskolcz.

Neg,y edi kos z tál Y :
1. Bene Irma, á. h, e. Borsod-Mískolcs,
2. Eősze Erzsi, r. kath. Borsod-Miskolcz..
3. Fazekas Róza, á, h. e. Borsod-Miskolcz.
4. Kulcsár Ida, á. h. e. Borsod-Miskolcz.
5. Lippai Etel, á. h. e. Borsod-Miskolcz. -
6. Munyai Eugenia, á. h. e. Borsod-Misko.Icz.
7. Törék LEmke, á. h. e. Sáros-Eperjes,


