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ri. lelenté,s az 1875·76. tanévről.

Az 1875-6, tanév szept. l-én, azokott ünnepélyességgel
itatott meg.

A tanodei fegyelmi szabályok az összes ifjúságnak október
olvastattak s magyaráztattak az igazgató által tartott intő
ditó szavak kiséreteben. - Ugyanez alkaloinmal a tanodai
határozata folytán, tanodank kitűnö növendékei részére

oml\nyozott pálya- s ösztöndíjakat kegyes alapítók végrende-
teles kivonatai is olvastattak, - a kitartó szorgalom s foly-
jó magaviseletre buzditásul.
A1. első félévi szigorlatok január 31. és febr. l-én; a

féléviék jun. 22. és ·23-án, a közvizsgák pedig junius
attak.

dus 1S-án tartatott az ifjuság májusi mulatsága.
vendékeink egészségi állapota a most elmúlt tanévben
volt.

olyabb fegyelmi esetek, vagy halálozás ez évben az
Jfttt nem fordult elő..

~~ bár szép remények közt nyitottuk meg a lefolyt
• 1 majd másfél évtől óta annyira félve tartottunk,
:bekövetkezett! - Be lett végezve 57-ilr évében, egy

L • egyhá:z közgyülése által ötszöri újabb
i évig tartó munkás tanodal felügyelő élete.

, algymnásiumunk érdemdús. munkás és
lflgyelője, a nevelés és oktatás-ügy
Jlajnoka april .b.ó 20-án meghalt. Üre-

_ ....- .._~,el7'<a._.l. szék, épen akkor, midőn ő reá, mint
1'8, legnagyobb szükség lett volna. Tudományosan
h&1a~i bíró szellem, s becsületes tiszta jellem,

lszeIii alak volt az elhunyt, kiben méltán nagyon
veszítettünk.
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De nem csak felügyelőnk veszteségét gyászolja tanodánk,
hanem tanodái tanácsunk egyik köztiszteletben álló, a nevelés-
ügyét hön pártoló, algymnásiutnunk -jövőjét melegen felkaroló-
egyszersmind egyházunk kebelében levő elemi iskoláink iskolaszéki
elnök-tagját bold. Szerényi Károlyt, a hosszabb ideig volt -tapin-
tatos nevelőt, kit szép tudomány, fenkölt szellem s közhasznu
munkásság, övéihez szlárd ragaszkodás áldott _emléke dicsölt
szinte ez év folytán=-sept, 13-án ragadott ki a kérlelhetlen halál
az élők sorából!

Igy vesztettük ,el még tanodank egy másik buzgó tanács-
tagját is bold. Dessewffy Ferencet, ki tanügyünket szinte meleg
kebellel ápolta.

Béke, áldott béke lengjen sirhalmuk felett!.
Ugyan e tanév folytán olvastatott fel s hirdettetett ki bold.

draskóci-dolinai Draskóczy Sámuel körünkböl Nyiregyházára köl-
tözött, s ott még a mult évben elhunyt, tanügyünket protestáns

_ buzgalommal pártoló egyházi tanácsosunk végrendelete ; melyből
értésünkre esett, hogya dicsőült szellemü férfiu gymnásiumunkra
4000 ft-tot o. é. hagyományozott és pedig úgy, hogy ezen összeg
jövedelmének fele a szegény és szorgalmas tanulók felsegélésére
másik fele pedig a szorgalmuk és ügybuzgóságuk által kitünt
tanárok jutalmazására fordittassék.

Legyen áldás és béke a boldogult sírja felett s emléke le-
gyen áldott közöttünk.

rlJ. ~anodai tanács.
Felügyelő: Szuhányi Béla; tiszteletbeli tagjai: Prónay József

egyházi fo- s Lichtenstein József felügyelő, Zelenka ·Pállelkész;
rendes tagjai: Alberth Ede, Furman János, Kulcsár Károly, Markó
Pál, Radványi István, Szobránczi Soma, s a tanári kar.

Tanodai pénztár s tandij kezelő pénztárnok: Alberth Ede.
Tápdai tőkepénztárkezelő: Markö Pál.
Tápdai folyó pénztárkezelő : ephorus - II orváth Sándor.
Könyvtári pénztárkezelő könyvtárnok: Szánthó János.
'I'anodai jegyző HabéJy Victor.
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,lIi. ~anári kar s az előadott tantárgyak.

1. Habély Victor rendes tanár, tanította a szám-mértant,
.,fIÚnd a. 4 osztályban, természettant a IV-ik, németet a Ill. IV-ik,
földrajzot az I-sö osztályban, a III-ik osztály vezértanáras a
tanács jegyzője.

2. Honéczy Géza, rendes tanár, tanította a vallást, magyart,
latint az 1. II., németet az 1. osztályban. Az T-ső osztály vezér-
tanára, a tanodai szék jegyzőle.

3. Horváth Sándor, rendes tanár, tanitotta a magyart, val-
lást a lll, IV., történetet a II. Ill. IV., földrajzot a II. IV-ik, a
németet a Il-ik osztályban. A Il-ik osztály vezértanára. a tanári
tanácskozmányok jegyzője.

4. Szánthó János rendes tanár, tanitotta a latint a Ill.
lV-ik, természettani földrajzot, vegytant a III-ik, természetrajzt
.a II. s I-sö osztályban. A IV-ik osztály vezértanára, ez évi igaz-
gató, muzeum őre s könyvtárnok.

5. Oékus István rendkivüli tanár, tanította a tornászatot
mind a négy osztályban, a helybeli elemi fítanoda tanitója.

6. Vladár Imre rendkivüli tanár, tanította a rajzot, a hely-
beli polgáriskola rajztanára. .

7. Wolfgang Lajos rendkivüli tanár, tanította az éneket
~d a négy osztályban, a helybeli leánytanoda tanitója .

IM, ~ omn. négy osztályában előadott tantárgyak.

Az elsö osztályban.
:1 Vallás-hittan, Stehló András kézikönyve szerint s egy-

éilelr:ek
2. La.tin nyelvian, alaktan. a nevek rendes formáinak

smertetése, megfelelő szó- és irásbeli gyakorlatok éS szavak em-
lésevel. K, k. Schulz-Warga.

3. Magyar nyelvtan, alaktan. szó- és irásbeli gyakorlatok-
ltahOC..•Ir.Warga. Olvasmányok. Szavalmányok, IL k.Erdélyi Indali

•. Német nyelvtan, alaktan, szó- és irásbeli gyakorlatokkal,
"'~tott darabok tanúlása és szavalmányok. K. k. .Ballagí K.
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5 .. Pöldrajz, a földnek általános topographiai ismertetése s
földrajzi fogalmak ismertetése. IC. k. Bellinger-Fényes, térképek
készitésével.

6. Mennyiségtan, számolási 4 főművelet egész számokkal,
közönséges és tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-Szász.

7. Mértan, téralaktan. K. k. Mocnik, Szabóky.
8. Természetrajz, állattan. K. k. Dorner.
9. Rajz. 10. Ének. 11. Tornászat.

A második osztályban.
1. Vallás, erkölcstan, egyházi énekek. K. k. Stehló Ándrás.
2. Latin nyelvtan, az alak tan kiegéézitése és befejezése.

K. k. Schulz-Warga. _ .....
3. Magyar nyelv, az igékről, mondatok, elemező olvasás,

irálygyakorlatok, szavalat. IL k. Warga, olv.könyv Erdélyi-Indali.
4. Német nyelv, az alaktan befejezése, elemező olvasás,

irálygyakorlatok, válogatott darabok tanulásas elszavalása. K. k,
Ballagi Károly.

5. Földrajz, Európa földrajza részletesen, a többi földré-
szeké változatosan. K. k. Bellinger-Fényes, térképek készitésével.

6. 'I'örtéuelem, ókori történelem főbb eseményei s kitűnöbb
férfiai. K. k. Beck, térképek készitésével.

7. Mennyiségtan, egyszerű arányok, hármas szabály külön-
böző alkalmazásaiban. K. k. mint az első osztályban.

8. Mértan mértani alak tan, három és sok szögek térsza-
mitásokkal. K. k. mint az első osztályban.

9. Természetrajz, ásvány- és növénytan. K. k. DornerésDapsy.
10. Raj~. 11. Ének. 12. Tornászat.

A harmadik osztályban.
1. Vallás-, hit- és erkölcstan, füzetek után.
2. Latin nyelv, a mondattanból az esettan megfelelő gya-

korlatokkal. K. k. Schulz-Warga. - Cornelius Neposból több
vezér életrajza, Phaedrusból 21 mese elemezve és emlékelve.

3. Magyar nyelv, mondattan, körmondatok, elemezű olvasás
és iralygyakorlatok szavalat. IL k. Warga, olvasókönyv Erdélyi-
lndali 2-ik köt.
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4. Német nyelv, mondattan, irálygyakorlatok, olvasás és sza-
:Y~As.K. k. Ballagi Károly.

5. Történelem, közép- és újkor, megfelelő földrajz-zal. IL k.
;Beck, térképek készítésével.

6. Mennyiségtan, hatványok és gyökök, IL k. Mocnik-
Szabóky.

7. Mértan, a kör sennek térszámitása. K. k~ Mocnik-
Bzabóky.

8. 'l'ermészettani földrajz. K. k. Szabó Ignáez.
9. Vegy tan, vegytani kisérletekkel. K. k. Fehér Ipoly.
Hl. Rajz. ll. Ének. 12. Tornászat.

A negyedik osztályban.
1. Vallás, egyházi történetelem. füzetek után.
2. Latin nyelv, mondattan kiegészitése s befejezése megfe-

le16 irálygyakorlatokkal; a verstan elemei. Cornelius Neposból
több vezér életrajza, 'l'irocinium poetieum, versus memoriales s en-
nek alkalmazása, válogatott darabok emlék elése s irásbeli dolgo-
zatok. K. k. Schultz- Warga. Latin prosodia és metrika. Hotváth
Zsigmond.

3. Magyar nyelv, az irálytan, ügy iratok és verstan elemei.
megfelelő irálygyakorlatokkal, szavalmányok. K. k. Warga, olva-
sókönyv: Erdélyi-Indali.

4. Németnyelv, a körmondatra vonatkozó irálygyakorlatok,
lvasrnányok, szavalás. R. k. Ballagi Károly.

Történelem, Magyarország története. K. k. Hanthó.
8. Földrajz, Magyarország részletes földrajzi . ismertetése.

atizfalvy, térképek készitésével.
7. Mennyiségtan j összetett arányok és gyökök, első fokú

egyenletek egy ismeretlennel. K. k. mint a harmadik osztályban.
'8. Mértan, tömör mértan, K. k. mint a harmadik osztályban.
9. Természettan j kisérletekkel. IL k. Lutter Nándor.
10. Rajz. ll. Ének. 12. Tornászat.



8
\M. ej tantárgyak átnézete a hetenkénti óraszámot tekintve.

I l>- ci Ei ElI ,!:: ol ,!:: ~ ~ ee1>--.
'"

d o -03 -03

'" k bo "CI ..., ~1>--. <= 1>--.

~
::t ~=:: 0\ '"Osztály p •... •• -e ..., N 0\

<lJ I ro kro d ..., ,.; ·h Ei II -o

\~ :§ 1>--. '" ~ N
,;d

bO 1'1 ~ '"
........ ....., ..,

ol d "" :0 '" '"
ol <= '"...:< ~ \2; ~ ~ Eo< p:j ~ lJ:1

!

1. 2 5 4 2 3 4 3 3 2 2 30
II. 2 6 3 2 4 3 3 3 2 2 30

Ill. 2 6 3 2 4 3 3 3 -2 2 30
IV. 2 6 3 2 4 3 3 3 2 2 30

Osszesen: 8 23 13 8 15 13 12 12 8 8 120

(il. rlJálya- és ösztőndijak.

Zajden Mária 100 fl-tos, Szabó Endre 100 frtos, Zajden
Anna öz. Szabó Mihályné 100 frtos pályadíj. Würzle r János
1333 kétharmad frtos, G.latz János 255 frtos ; Rácz Istvánné
Timkó Zsuzsánna 100 frtos, Witthy Sámuelné 50 fl-tos ösztön-
díj alapitványa, Összesen 2038 kétharmad frt, melynek részint
6 százalékos, rés zint -5 és 4 százalékos kamatai u. m. 117 frt
20 kr. osztattak ki a legkitűnőbb s kivált szegény tanulők közt
a vizsga alkalmával.

Mlrl. ® a ii sze r e k,

A) Muzeum.
Természetrajzi tárgyak összege tesz 1446 darabot; ezek

közt 1 ember, egy majom koponya, egy macska s egy madár
csontváz, 1 kitörnött madár létezik. Ásvány .466 darab; száritett
növény 740; kagyló 235 darab van.

Természettani s vegytani szerek összege 23 darabból áll,
melyek közt 2 villanygép, 1 górcső s vegytani szer is van.

Régiség s éremtára 160 érmet, 4 urna s több urna töredé
ket, s egy vassodrony inget tartalmaz. -
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B) Könyvtár.
Jelenleg 2098 kötetet számlál s áll nagyobb és kissebb

önyvtárból. Ez évben következö müvekkel gyarapodott: Vétel
'án a »Magyar könyvesház, " s a magy. t. akadémia könykiadó

livatala által kiadott történeti könyvek folytatásával.
Ajándék útján: Róth Adolf 3-ik oszt. tanitványtól Pizarró

Ferene, Spitz Jenő 3-ik oszt. tanitványtól: Rege gyöngyök;
chwarz Áron szinte 3-ik oszt. tanítványtól: Sz. Erzsébetnek
ettörténete és Weisman Ármin 3-ik oszt. tanitványtól: Reisen

11. Abenteuer" cimü könyvekkel.

C) 'I'ápintézet.
A tápintézet ez évben 8 tanúló által vétetett igénybe, kik

is két különböző tisztességes helyen voltak elhelyezve s minden
szükségesekkel u. m. szállás, mosatás, ebéd és vacsorával a t áp-

. gondnok felügyelete alat kellőleg el voltak látva; mindegyik
r náre az illető szüle csak is 80-80 frttal lévén kötelezett já-
t!Üni a teljes 10 hónapon áto

MIii. ~ tan u l ó k n é v sor a.

Reimlich Mór.
Rennel Róbert.
Hilló Lajos.
Romola István.
Kiffer Gyula 1'. k.
Lingsch Gyula.
Lippai Sándor.
Mlakker András. -
Moskovitz József.
Polcz Károly.
Rollik László,
Schwarcz- Hermann.
Schwarcz Vilmos.
Sterk Bernát.



Szerénvi I~tíroly.
Tupler "Mór. .. .. ..
Weiezer Samu ösztöndijas.
Zacher Gyula. <

Magán tanulők.
Grossmann Gyula.
Guttmann Sándor.

, Prónay László.
Widder Emil.
Widder Sándor
Winter Ödön.
Winter Victor.

Második osztály.
Antony Lajos.
Birnbaum József.
Edelmann Mór kimaradt,
Goldmann Soma.
Hollander József.
Klein Lajos.
Klein Pál.
Kohn Arnold kimaradt.
Korbély Pál ösztöndija~..
Kreesák József ösztöndíjas.
Lehel Kálmán.
Radványi Géza.
Rosenthal Armin.
Róth Gyula.
Sonnenschein Illés.
Stem Miksa.
Szombathelyi Antal.
Wéber Lajos pályadijas.

Magán tanulők.
Prónay Mihály.
Widder József.
Widder Lajos.

Harmadik osztály.
Blum Miksa.
Bornstein Armin.

10

,

Dessewffy Iván.
Glück Sámuel.
Goldblatt Géza ösztöndíjas.
Greisiager üttó pályadíjas.
Grünfeld Dávid.
Klein Ede.
Klein Emil.
Köhler Géza.
Löwinger Miksa ösztöndijas.
Löwy Lipót.
Mayer Armin pályadijas.
Pálfy Tamás.
Roth Adolf.
Sáska Dezső.
Schwarcz Áron.
Spitz Jenő.
Stempal István.
Stössel Jakab.
Sugár Pál.
Weiszmann Armin.
Wohl .armin.

Magán tanulók.

Prónay Károly.
Widder Henrik.

, Negyedik osztály.

Adler Armin.
Bors Zoltán.
Bortnyik György ösztöndíjas.
Eigner Miksa.
Grosz Victor.
Gl:oszmann Dávid.
Henczély Károly.
Lichtenstein József öszt. d.
Martin Károly.
Sugár Ignácz, .. _
Szerényi Géza. ösztöndíjas.
Weisz József. kimaradt,
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riJ.~ ~igyelmeztetés.
A jövő 1876-77-ik tanév szept. 1-én veszi kezdetét, az

ezt megelözö 3 napon abeiratások, felvéti s javitó vizsgák
intéztetnek. ' .

A tápdábe, való felvétel, étkezés és fizetésre nézve á követ-
kezökre figyelmeztetjük a t. c. szüléket :

1. A felvétel a gymnásium igazgatója által történik. .
2. A tápdíj., tisztességes szálás, ebéd és estéliért legjutá-

nyosabb árban fog megállapittatni.
3. A ki a tápdába felvétetni óhajt, szept. 15-Íg jelentkezzék.

riJ.rl. @iggelék.

Elemi fí- s loánytanodáink az egyház' folytonos buzgó
ápolása s gondos felügyelete alatt a helybeli ev. női filléregy-
let tevékeny segélyezése mellett s kor- s törvény kivánalmainak
megfelelni folytonosan törekszenek s a szegényebb sorsu szülék
gyermekei ingyen tanittattak.

Az iskolaszék elnöke, mint fentebb jelezve van, meghalván,
ideiglenesen -Szánthó János, tagjai: Albert _ Ede pénztárnok,
Greichmán Ede, Hoaéczy Géza, Kárász Lajos" Kmety Mihály,
Korbély József, Pály Bálint, Szepesik György, Trillhaas Henrik.

. Ösztöndíjak: bold. Würzler János alapitványából 666 egy-
harmad frt o. -é. tőke 6 százalékos kamatja, - 40 frt o. é. -
mely 5-5 frtjaval az elemi fi- s leány tanoda 3 és 14-ik osztály
kitünö növendékei közt sorshúzás útján osztattak ki, továbbá b.
Klein Endre 100 frtos alapitványa a fl-osztály részére, és bold.
Rácz István - Timko Zsuzsanna 100 frtos alapitványa és a
nőegylet 22 frtot tev? adománya a leányosztály növendékei szá-

, mára, összesen 75 irt o. é.
Az elemi iskola tanitói: Ifj.: Ozékus István a fi, Wolfgang

Lajos a leányosztályokban ; a varroda' tanitója: Özv. Szerényi
Károlyné.
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~z elemi fitanoda növendékeinek névsora.

1. osztály.
Bárány Gusztáv.
Danhauser Lajos. tandij m.
Fehér Lajos.
Heberle :Mihály.
Kulcsár Lajos -,-
Laha István. t. m.
Murgács Márton. -
Novák János.
Rasztócky András.
Ruzsinszky Lajos.
Sidlo János.
Szalay Lajos. t. m.
Szepcsik Albert,

It.. osztály.
Dessewffy Béla.
Földvery Gyula.
Grundik József.
Hajász Berta.
Kaso András t. m. '
Kelemen Lajos.
Kühne Adolf.
Kmetty Samu.
Kulcsár Károly ösztöndíjas.
Maczdorfer Miklós t. m.
Máday Károly.
Magyar Béla.
Martin József.
Müller György.
Müller Károly.
Polcz István. t. m.
Roszik János.

Spitzer Sándor.
Steinhübel Károly.
Stodola János.

-Szombathelyi Béla.
Tormai Dezső.
Tóth Lajos.

. Ill. osztály.
Balkovics Pál.
Czakó István.
Eötvös Kálmán.
Kaukel József ösztöndíjas.
Kiffer Károly. I

Kosztolnyik József.
Lang Berta. . ,
Máday József.
Padics Gyula ösztöndíjas.
Padiszt Lajos t. m.
Tormai Gyula.

IV. osztály.
Boncsó László.
Bortnyik Károly.
Bumsch Béla.
Füleky Dénes.
Jamriska -Gyula,
Kerékes Lajos.
Lippay Lajos t. m. ösztöndijas.
Palczmann Béla.
Rajcsányi József.
Roszik Gyula,
Spitzer Henrik ösztöndijas.
Tóth Lajos.
Vichmann Ödön..



~eánytanoda növendékei.'

Első osztály: Leszih Ida ösztöndíjas.
Balázs Anna. Lőrincz Erzsi,

_Bernáth Dóra. Ruzsinszky Etel-
Bossányi Gizela. Sáska Irén.
Czakó Margit. Sztodolá ZSUZ/li.
Csemák Judith. Váraljai Erzsi.
Dannauzer Mari. Wolfgang Irén:
Eichinger Ilon.
Ferenczy Ilonka. Harmadik osztály.
Futasz Zsuzsi. Árvai Mari.
Gebaner Ida. Danielisz Emma.
Gubányi Gizella. Fazekas Erzsi.
Hauzer ~1ari. Glatter Ilona.
Ketasz Etel, Kmetty Etel ösztöndijas.
Korbély Piroska. Novák Mária ösztöndíjas.
Latkóezy Margit. Polcz Mária.
Szeder Berta. Rajz Lujza ösztöndíjas.
Szedlak Mari. Schmied Emilia.
Szepcsik Biri. Tóth Zsuzsi.
Tóth Borcsa.
Váraljai Ida.
Volaesék Vilma.
Walcher Teréz.

'Walc1er Ida.
Zúrik Irma.
Zsári Lina.

Másodil~ osztály.
Bálint Etel.
Bodnár Juli.
Osáthi Szábó" Anna.
Dely Lujza. -
Dózsa Juli,
Ferenczy Erzsébet.

- Haas Irma,
Konrád Zsuzsi.
Leszih Luiza ösztöndíjas.
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Negyedik osztály.
-,Alth Paulina.

Bartkó Zsuzsi. ösztöndíjas.
Danielisz Vilma.
Forint Ida:
Glatz Irrna,
Glatz Vilma.
Kiss Ilka.
Kühne Ilon.
Kulcsár Vilma.
Kulcsár Anna.
Krausz Auguszta.
Magyar Zsuzsi.
Martin Irma.
Réich Kornél.
Roszik Zsuzsi ösztöndijas.
Sáska Karoliri ösztöndijas.



'I'ermészettani s vegytani szerek összege, 23 darabból
ali, mel~ek közt 2 villanygép. 1 górcsö s vegytani 'szér
is van.

Régispg s, érem tára ,179 érmet, 4 urna s több urna
töredéket s egy vassodrony inget tartalmaz.

B) Könyvtár.
Jelenleg 2118kötetet számlál s áll nagyobb és

kissebb könyvtárból. - Ez évben következő művekböl
gyarapodott : Vétel útján a "Magyar-könyvesház" s a magy.
tud: akadémia könyvkiadó hivatala által kiadott történeti
könyvek folytatásával.

Ajándék útján an. m. vallás és közoktatésügyimagy,
kir. ministeriumtól: "a közoktatás állapotáról" szóló és sz
országgjűlés elé terjesztett ötödik jelentése a n. m. vallás
és közoktatásügyi miniszteriumnak, - továbbá a Fraklin-
'I'ársúlattól 10, Kókai könyvárus úrtól 6 tankönyvet nyer-
tünk. Mely ajándékozásokért hálás köszönetünknek adunk
nyilvános kifejezést.

, C) 'I'ápintézet.
A tépintézet 'ez évben 6 tanuló által vétetett igénybe,

kik is három különböző tisztességes helyen voltak elh:~
lyezve, s minden szükségesekkel u. m. szállás, mosatás,
ebéd és vacsorával, a tápdai gondnok felügyelete '1 alatt
kellőleg el voltak látva; mindegyik részére az lIi~tő szü1é
csak is SO-SO frttal lévén kötelezett járúlni a teJj es 10
hónapon át. J.

~Ulrl.~ tánúlók névsora.
Első osztály.

1. Blumenstock Gyula izr. Borsod-Miskole. . '
2. Boncsó László ágost, hitv. ev. Borsod-Miskolc. , ',,,,
'3. Bortnyik Károly á~. h. 'ev. Borsod-Miskole, öszt'.dij.' _
t BumschBéla á'g. h. ev;"'J301:sod-Miskolc. "', 'h

r-" . ; •.
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...J.."5. FülekyDénes ág ,h:ev,Borsod~Miskolc.
+6. Groák-Henrik .izr. Borsod-Miskolc. '+ 7. Grünwald József izr. Boraod-Miskolc.
't'8. ,Gútlohn Sámuel izr, Gömör-Hárskút. .
i'-9. Í-Ie/l:ed-íís Ciyula izr. Gömör-Rima-Szombat,
-rIo. Bennel Károly ág h. ev. Szepes-Gölnicbánya,
1"11. Jamriska Gyulaág. h.ev. Borsod-Si-Arnót.

. ~ 12., Kaukel József rom. kath., Szabolca-Tv-Polgáé,
, J.. 13.' Koller Gyula ágo h. ev. Abauj-Kassa, kimaradt .
.,.,14. Koller. Rezsőág. h. ev. Abauj-Kassa.
+'15. Korbély Józsefág h. ev. Borsod-Csépány, öszt, dij.

""r 16. Klfns,ch ;Tá.n?S ág, h. ev.' Szepes- Nagy-Szalák, tápdai.
17. Lippai Lajos ágo h. ev. Borsod-Miskolc, kimaradt.

'1-18. Mauritz, Kmi] ág., h, ev, Szepes-Gölnicbánya .
..,...19. ''Mikler Viktorág. h. ev. Szepes-Váralja tápdai.
i"" 20. .Milch Náthán izr. 'I'rencsén-Milochó,

"'t 21.-l~atllinyi, László ágo h. ev. Szepes-Szombat .
.1:-22. -Petry Ourtius .á..g.'h. ev. Poroszország-Hattingen .
.,.., 23. Sch\varcz Mór izr. Borsod-Miskolc.+' 2~. Spitz Dezső 'iz)',,'Borsod-Miskolc. ,

. 25. Spitzer Henrik izr. Borsod-Miskolc.+ 26. Stark János rom. kath. Borsod-F.-Hámor.
1- 27. Stiller Jakab izr. Borsod-Miskolc, őszt. dij.

-r: 28. Szabó András. ágo h.' ev. Sz~bolcs-Nyiregyhá:la.
t29.'rupler Adolf 11',1'. Borsod-MIskolc.

30. Zelenka Lajos ágo h, ev. -Borsod-Miskolc.

Magán tanúlők.
31. Farber Simon izr. 'Abauj-Szántó ..
32. Margarethen Ignácz izr. Borsod-Onod,
33. Schenkner Antal rom. kath. Abaúj-Szántó.
34. Schön Dániel ágo hitv.ev. Abaúj-Szántó.

Második osztály.
rI. Buchalla Árpád ágo h. ev. Szepes-Leibie,+2. Dancinger József iz!'. Abauj-F.-Gagy.
+3. Diamand Dávid izr, Trencsén-Vág-Beszterce, őszt. dij,

T4.~DJrner.GJula ágo hitv. ev. Szepes-Gölnie .
.." 5. Edelman József .izr, Borsod- \1iskolc .
••p·B. Emericy Ede ágo hitv. ev, Szepes-Duránd. 'i-7. Friedman Mór izr. Borscd-Miskolc.
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8. Goldstein 1\dolf izr. Abauj-Gönc. _
~. Goldstein Armin izr. Abauj-Gönc. ,

10. Groszman Miksa izr, Borsod-Csaba.
+11. Grünberg Emil i~r. Boraod-Miskole.

12. Grünwald Arrnin izr. Zemplén-Stropko, kimaradt.
13. Handlel' Mór izr. Borsod-Miskolc.
14. Heimlich Mór izr. Borsod-Di-Györ,
15. Hennel Róbert ágo hitv. 'ev. Szepes- Váralja tápdai.+ 16. Homola István ágo hitv. ev. Gömör-Nr-Röce.
17. !xel Béla izr. Borsod-Miskolc öszt. dij.
18. Kaffka Béla róm. kath. Szatmár-Szatmár.
19. Lippai Sándor ágo bitv. ev. Borsod-Miskolc, öszt. dij.
20. Menner Ottó róm. kath. Borsod-Edelény.
21. Philippi Aladár ~g. hitv .. ev. Szepes-Krompach, plÍ,ly. dij.
22. Rollik Lás;Z)ó ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc, öszt. dij.

"/'23. Schwarc Armin izr. ,."
24. Sibrinyi Árpád ágo bitv. ev, Szepes-Leibic.
25. Sterk Bernát izr, Borsod-L-Keszi. '
26. Szerényi Károly ág: h. e. Borsod-Fv.Zsolca, öszt. dij,
27. Weiszer Samu ágo h. ev. Szepes-Vára'ja tápdai.

Magán tanülők.
28. Beke Kálmán helv. hitv, Abauj-Somodi.
29. Bródy Gyula iz!'. Borsod-Bz.-Péter.
30. Brody Viktor izr. " "
31. Guttman Sándor, izr. Közép Szelnek- Zsibó. " :
32 Materny Imre ágo hitv. ev. Abauj-Szántó.
33. Polatsik Vilmos izr. Heves-Eger.
34. Widder Emil izr. Abaúj-Szántó.
85. W.idder Sándor izr. Abauj-Szántó.

Harmadik osztály.
irntaum József izr. Szabolcs-Nyíregyháza.

2. Goldmann Samu izr, Borsod-öíiskolc.
· Hollander József izr. Borsod-Fv-Hámor.

orbély Pál IÍ,g. hitv. ev. Borsod-Csépány öszt, dij.
• reesák József ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc.

ehel Kálmán helv. hitv. " '"
.--..-::._....- hal Ál'mm izr, ' ""
• o ua,~. hitv. ev. Szepes-Rokusz.
· Both Lajos ágo hitv. ev. Szepes-Béla.



..,...10. Sonnenschein IllésIzr. Borsod-Hangács. öszt. dij.
'fll. Stem Miksa izr. Borsod-Csaba.

_ Magán tanülők.
12. Kánitz Ödön izr. Heves-Eger.
13. Widder József izr. Abauj-Vilmány.
14. Widder Lajos izr. Abauj-Vilmány.

Negyedik ósztály.
"t1. Blum Miks~ izr. Borsod-Miskolo öszt. dij.
+:2. Bornstein Armin izr. Borsod-Miskolc.
~. Dessewffy. Iván á~. h. ev. Borsod.-Miskolc

4. Ganter Agoston ag. h. ev. Abauj-Kassa,
5. Goldblatt Géza izr. Borsod-Miskolc.
-6. Greisinger Otto ágo h. ev. Szepes-Váralja, tápdai. _
7. Gresch Gyula ágo h. ev. Szepes-Béla, pályadíj. tápdai.

iR Grünfeld Dávid izr. Székes-Ferhérvár-Oece.
9.. Klein Emil izr. Borsod-Miskolc.
-O. Löwy Lipót izr .. Borsod-Csaba.

fo' 11. Lovinger Miksa izr. 'I'orna-Perkupa, öszt. dij.
+-"12. osz Lajos ágo h. ev. Szep es-Ig ló, pályadíj.

+- 13. BosenthaiGyula iZT. Szepes-Kis-Hnilec.
,,14. Roth Adolf izr. Borsod-Mislwlc.

+-15. Schwarcz Ármin Abauj-Száutó.
4- 16. Spitz Jenő izr. Boisod-Miskolc.
+-17. Stössel Jakabb izr. Liptó-Nezsidháza.+18. Sugár Pál izr. Borsod-Miskolc.

19. 'I'oppereer Albert ágo h. ev. Szepes-Ruszkinóc.
20. Woh! Armin iz!'. Borsod Miskolc.

12 -
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rKrJ cEigyelmeztetés. >

A jövő 1877-8-ik tanév szept. '3-4n veszi kezdetét,
az, ezt megelőző 3 napon a beiratások; 'folveti 's javitó
vizsgák intéztetnek.

A. tápdába való felvétel, étkezés es fizetésre nézve,
a következőkre figyelmeztetjük a t: c. szűléket.

1.A felvétel a gymnasium igazgatójaliltal történik.
2.A tápdij, tisztességes szállás, ebéd: és . esteliért'

legjutányosabb árban fog megállapittatni,
3. A ki a tápdában fel vetetni óhajt,' szeprember 15-ig

Jelentkezzék. '

rKrJ. cEüggelék~
Elemi fi- és leány-tanodáink az egyház folytónos

buzgó ápolása s gondos felügyelése alatt a helybeli ev.
női filléregylet segélyezése mellett a kor- s törvény ki vá-
nalmainak megfelelni folytonosan törekszenek s a sze-
gényebb sorsu szülék gyermekei ingyen tanittatnak. .

Hogy egyházunk az elemi nevelést szivén hordja, '
elég tanúbizonyságot szolgáltat erre azon örvendetes ese-
mény, miszerint a jövő tanév kezdetével úgy a fi- vala-
mint a leány-iskolát két újonnan épűlendő ~s keílőleg
szervezendöosztalylyal s két tanitóval szaporítani elhatá-
rozta s evégből az építkezést, erélyesen folytatja.

Az iskolaszék slnöke ; Dr. Marko László. 'I'agjai 3;

világi segyházi elnökségen kivűl : Fischer Lajos, Fűrész,
Ferenc, Honécy Géza, Korbély József, Kulcsár Károly"
Röck Gyula, 'I'rillhaas Henrik satanitói kar.

Ösztöndijak : bold. Würzler Jártos alapitványából
666 egyharmad frt o. é. tőke 6 százalékos kamat ja, . :-'
40 frt o. é. mely 5 -5 frtjával az elemi fl- S leányiskola'
3: és 4-ik oszt. kitűnö Ynövendékei közt sorshúzás útján
osztattak ki; továbbá bold. Klein Endre 100 frtos alapit-
ványa a ficsztály részére és bold. Rácz 'István - 'I'imkó
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Z uzsánnn 100 frtos alapitványa és a nő-egy let 22 frtot
tevő adománya a leányosztály növendékei számára, össze-
sen 75 frt o. é.

Az elemi iskola tanitói: Hj. Ozékus István a fi-,
Wolfgang Lajos a leányosztályokban, u. varroda tanitója
özv. Szerényi Kályné. "

,Tandíj pénztárnok : Fürész Ferenc.

rlfz elemi fitanoda növendékeinek névsor«.
Első osztály.'

· Bárány Gusztáv rom. kath. Borsod-Miskolc.
· Darula .Lajos ágo h. ev. " " .
· Dessewfty Endre ág h. ev." "

4. Fehér Lajos helv. hitv. ev. Görnör-Tornalja.
5. Füleky István ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
6. Kudix Pál ágo h. ev. ""
7. aha István ágo h. ev. Gömör-Nadabula,
· Menarik Berta rom. kat. Borsod-Miskolc.

9. Milecz 'Aladár ágo h. ev. Zemplén-Mád.
O. enfeld Sándor izr. Borsod-Miskolc.

ll. Róth János ág h. ev. " "
Ut Buzsinszky Lajos ág h. e. "
3. zabó János ágo h. ev. "

U. 'Irillhans Gyula ag. h. ev. "
ó. Zurik Samu ágo hitv. ev. "

"
"
"

~ásodik osztály.
Kaft'ka Jenő rom. kath. Szatmár-Szatmár. I

88S András ágo h. ev. Borsod-Miskolc. G
etty Samu ág.. h. ev. " "

ule sár Lajos ágo h. ev. " "öszt. dij.4a~ Károly ágo h. ev. Gömör-Dobsina.
ur,gács Márton ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
üvak János ágo h. ev. Abaúj-Szikszó.

ola János ágo h. ev. Liptó-Prosék.
lay Lajos ágo h. ev. Borsod-Miskole.

Harmadik osztály.
88s8wft'y Béla f.g. -h. ev. Borsod-Miskolc.
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t-2.Grllndig József ágo b. ev. Borsod-Miskolc.
- 3. Hajász Berta ág .. h. ev. " "

Kulcsár Károly ágo h. ev. ,. . ri

Kühne Adolf ágo h. ev. " ~
Maczdorfer Miklós ágo h. ev. "
Magyar Béla ágo h. ev. "
Müller Györgyág. h, ev. "" öszt, dij.

9. Polcz István ágo b. ev. " ,.
rl0. Roszik János ágo -h. ev. " "öszt. dij.

11. Schulcz -Pál ágo h. ev. Szepes-Szomolnok.
1-12. Spitzer Sándor izr. Borsod-Miskolc. .
+--13. Szemhathelyi Béla helv. h, ev. Heves-Tv-Füred.
,14. Tormay Dezső ágo h. ev. Borsod-Tapolcsán.

~ 15. "ftj):-may Gyula ágo h. ev. Borsod-Papolesán.
16. Tóth Lajos ágo h: ev .. Borsod-Miskole.' .

Negyedik osztály.
I • Balkovics Pál ágo h. ev. Borsod-Miskolc, öszt. díj.

2. Czakó István helv. h. ev. " "
3. Eötvös Kálmán helv. h. ev." "
4. Ganter Frigyes ágo h. ev. Szepes-Löcse,
5. Kiffer Károly ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
6. Koeztolnyik József ágo h. ev. " "

.".J.7. Lang .Berta ágo h. ev. ." "
. Lehoczky Sándor ,ágo li. ev! Lipt9-SZ.-:\nkl~s, öszt. dij .
. Máday József ág .. h. ev. Borsod-Miskolc.

+10. Padiszt Lajos ágo h. ev; " "
11. Pádits Gyula gör. n. egy." ,,_ öszt, dij.

~eányisko!a növendékeinek névsora az 1876-7-ik
tan.évben.

Első osztály.
'fJ-. Balázs Anna, rom.: kath. Borsod-Miskolc.

2. Brószmann Mária, ágo h. ev. "
3. Danliauzer Mária, ág h. ev." "
4. Fajesik .Juli, ágo h. ey. " "
5. Ganter Stephanie, ágo h. ~W. Szepes-Löcse.
6. Gebaner Ida. ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
7. Kmetty Zsuzsi, ágo h. ev." "
8. Kettasz Etel, rom. kath. " "
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.9. Koller -Anna, ág, hitv. ev. Abauj-Kassa öszt. díj.
10. Kunda Ilona, ágo hitv, ev. Borsod-Miskole.
11. Madeneki Mili róm. kath." "
12. Malló Anna, ágo hitv. ev." "
13. Poppe Anna, ágo hitv. ev." "

j. 14. Rajz Emma, ágo hitv. ev." " öszt; díj.
15. Rujz Hermin róm. kath. Koműrom-Rév-Komárom
16. Szabó Róza ágo hitv. ev. Borsod-Miskole. .'
17. Szediák Mari, ág hitv, ev." "
18. Szkalos Mari, ágo hitv. ev." "
19. Sándor Veron, rór-, kath." "
20. Szimpl Lina, ágo hitv. ev. Budapest-Pest.
21. 'rózsa Erzsi, helv. hitv. Borsod-Miskolc.
22. Ureczki Inna, ágo hitv. ev." "
23. Vitányi Lina, helv. hitv, " "

Második osztály .. ' ,,:.,'.,
'1-1. Eichinger Ilon, rom. kath. Borsod-Yliskol~ .. ·· .

2. Futasz Zsuzsi, ágo h. ev. " . "
'-L 3. Gubányi Gizella, rom. kath. Baranya- Villany:

4. Kenrád Zsuzsi ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
*5. Korbély Piroska ágo h. ev." "

6. Latinák Margit, ágo h.: ev. Borsod-Borsod .
. Mihalecz Juli, ágo h, ev. Borsod-Miskolc.

8. Remenyik Zsuzsi, ágo h. ev. ~
9. Simák Juli, rom. kath. " "
10. Szmik Gizella. ágo h. e. Gömör-Tiszolc.
ll. Szeder Berta, róm. kath, Borsod-Missolc.

~12. Szepcsik Biri, ágo h. ev. őszt. díj.
13. Tóth Borcsa, ágo h. ev.
14. Valeher Teréz, ágo h. ev.
15. Valcher Ida, ágo h. ev.
6. Zurik Irma, ágo h. e.

17. Zsári Lina, ágo h. el'.

őszt. dij.

"
"

Harmadik osztály.
1. Bodnár Juli, ágo h. ev. Borsod-Xliskolc.
2. Dely Lujza, helv. hitv. Heves-Gyöngyös

'-L3. Dózsa Juli, ágo h. ev. Borsod-Miskclc .
. Haniszkó Zsuzsi, ágo h. ev. Borsod-Miskole,

~5. Haáz Irma, róm. kath. " "öszt. díj,
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)(..6. Kmet'ty 'I'eréz ~g. h. ev. Borsod-Miskole.
,';~7. Korbéíy Gizella ágo h. ev." " őszt. dij.

~8. Leszih Lujza ágo h. ev. " " őszt dij.
9. Lőrincz Erzs! helv. liitv. " "

;'-10. Roszik Mari ágo h. ev. " "
" 11. Ruzsinszky Etel ágo hitv, ev. "
;412. Sáska Irén ágo h. ev. " "

13. Szabó Erzsi ágo h. ev. " "
't."14. Szkalos Letti ág h. ev. " "

j-15. Sztodola Zzuzsi ágo h. ev. Liptó.
16. 'I'eichengrüber Irma ágo h. ev.Szepes-KézsmáI'k.

,<1'7. Varnay Erzsébet helv. hitv. Borsod-Szalonna.
18. Wolfgang Irén ágo h. ev. Borsod-Miskolc őszt. dij. '

if ' .
Négyedik osztály. ...

'" 1. Adriányi Etelka ágo h -. ev. Szepes-Felka.
',c 2, Osemiczky Sarolta ágo h. ev. Borsod-Sáta oszt. dij.
')(3. Eichinger Erzsi róm. kath. Borsod-Miskole .
..;.,4. Glatter Ilon Mózes v. ""
~5. Koller Vilma ágo b. ev. Abauj-Kassa ..
:,.L6. Kulcsár Anna ágo h, ev. Borsod-Miskolc őszt. dij.
'""A7. Kiss Paula ágo h. ev. Szepes- Kézsmárk.·rR Rajz Lujza iágo h, ev. Boisod-Miskolc
f-9. Roszik Zsuzsi ágo h. ev. " "
-I.JO. Schmiedt Emilia helv. hitv. " "

~11. Steiner Vilma ágo h. ev. "
12. Tóth Zsuzsi ágo h. ev. " .

öszt. dij.
öszt. dij.
öszt. dij.

"


