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1. Jelentés az 1878-9. tanévről.

Az 18'78--9-ik titnév megkezdésenek --.-: Pőtisztelendő Czékus István
superintendens ur - a mult tanév bevégezte alkalmával megejtett canon-
szerü látogatása folytán örömmel néztünk elébe.

A szeretve tisztelt főpásztor megjelenése ujabb erőt árasztott gym-
nasiumunk J)eléletére, mely ri, szünidök alatt is munkásságának dicséretes je-
leit tünteté fel.

.Mindcn egyes tagja intézetünknek munkakörét rendezgetve, follelke-
sültori várta a közellevő iskola megnyitás napját, midön épen a beirásra
kitiízött határidő első napján aug. 31-kén éjjeli 1 es 1/2 órakor városunk-
tól éjszak és nyugatra fekvő Bükk hegységekben évszázadokban is ritkán
előforduló vihar és felhőszakadás a völgyekből zugva, bömbölve rohant alá
a Szin va; és Pecze patakokba sitt megsokasodva és hatalmas áradattá növe-
kedve, pusztitó rohammal sietett le a koromsötét 'éjjelen, hogy rohanó árjá-
val feldulja városunk nagyrészét, kioltsa annyi ember s állat életét, tönkre
tegyen oly temérdek vagyont s maga után rövid 3 óra lefolyásával min-
denfelé csak pusztulást és jajkiáltást hagyjon hátra!

Megdöbbentő a kép, mely a hajnal hasadtával a még életben maradot-
tak elé tárult!

A szép remények, melyek csendes nyugalomra kis érék este a lakos-
ságot, mind meghiusulva, örök enyészetbe merültek, s reggelre romok-
pusztulás és halál volt látható míndenütt, merre szemeinkkel láthattunk.

Tövestől kitépett jegenyék, százados füz- és gyümölcsfák, gerendák,
oszlopok, feldult virágos kertek és gyiimölcsösök tartalma, összeroskadt há-
zak, szétrombolt keritések halmaza, óriási torlaszokat emelt a Szinván épült
malomgátaknál, melyek alatt rémes vegyülotben eltorzított ember s állat-
hullák még a legelfásultabb keblét is borzadással töltötték be.

Nem ezélom mindazon rémes eseményeket ecsetelni, melyek e borzasztó
éjszakát jellemzik, lángbetükkel lesz az megírva Mískolez város történelmében .

. Hála a jó égnek tanitványaink közül egy sem esett áldozatául, jól-
1*
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lehet már akkor idegen tanítványok is beíratták magokat a következő
tanévre.

, of- • '

« .. 'I'anodána ftjldszinti elemi osztályai is a 2.70 méter magasra emel-
kedő viz által .beiszapoltattak, a tanszerek haszonvehetetlenekké váltak;
'I)ielléképüieteink romba dőltek.
J:'!f"':'\>' -

,> Tanáraink s tanitóink közül többen csak maguk s családjaik életét
~oltak 'képesek megmenteni az ár hatalma elöl, ingóságaik mind áldozatul
estek a bősz hullámoknak.

Szánthó János tanár és családja urak-utcsai házában a padlásra me-
nekült, Habély Viktor tanár a rohanó. ár által elsodortátva a harmadik
szomszéd háza tetején felakadva. Czékus István tanító neje és gyermeke
l~kásuk ablakába állva s a rostélyba kapaszkodva tartották meg életöket.

Szánthó János családostól nt. Zelenka Pál lelkész ur szivessége folytán
az emeleten lévő lelkész lakra költözött, Wolfgang Lajos tanító szinte csa-
ládostól az emeleti tanácsterembe tette át lakását, Czékus István tanitó
pedig a gymuásiumi épület emeletén levő 2-ik tantermet - s tanári tanács-
szobát vette át lakásul, a 2-ik osztály pedig földszint, az előtt Cékus Ist-
ván ur által lakott s helyre hozott helyiség egyik termébe .tétetett át
ideiglenesen. .
, .' A kár, mely ezen' fékvesztett elem az árviz által okoztatott, egy haz

~pületeinkkel együtt 6000 frtot tesz; tanáraink s tanítóink 6350. írt össze-
gig kárcsodtak.

Ily borzasztó csapás közepette kiben helyezhettük volna reményün-
ket, mint Isten után a testvérezeretet és felebaráti részvéttől felbuzdulo szi-
v~k jótékonyságában.

" Nem is késtek ezek soká, mert részint élelmi, szerekben, mint tek.
Kis József ur boldval birtokos, az irtózatos vizár lezajlása után 10 kénye-
ret küldött e sorok közlöjéhez a szükséget szenvedök közti kiesztás vé-
gett. Főtisztelendő Czékus István superintendens ur pedig főpásztori kör-
levelében felhívta a kerületebeli egyházakat, tanintézeteket hogy azoknak
buzgó hivei, a lelkészek, tanárok és tanítók, a vizkárosult tisztviselők ja-
vára körükben ~ezsközlött adományok eredményét ő hozzá terjeszszék fel.

Nem is hangzott el e .lelkes felhivás eredménytelenül, mert csak-
hamar szép, összegek gyültek be minden felől a dunan-tuli n.-győri egyház
híveitől mielöbb, melyek n. t. Zelenka Pál lelkész urhoz érkezve; rendel-
\ete,sölmek megfelelőleg azonnal kiosztattak II kártezenvedett tanárok és
tanítók közt kúruik aránya szerint.

, ,,! Ezel)" kivül , a, városhoz érkezett tetemes segély pénzből. is, a károsul t
tanárok s tanítók szép összegeket nyertek.

Legyenek áldottak míndazok, kik meleg részvét, tevőleges segély által
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siettek letörülni a fájdalom .könnyűit és eloszlatni törekedtek. pusztulásunk
borus fellegeit l

lJy hallatlan vész borzasztó nyomása, alatt Istenben vetett bizalommal
nyit tatott meg a tanév, nem mint jelezve volt szept. 2-án, hanem szept
9-én lehető ünnepélyességgel; mikor a tanitás is kezdetét: vette 's .Iolytattatott
szakadatlanul az év bevégeztéig.

A tanodái fegyelmi szabályok az összes ifjuságnak okt. ő-én olvas-
tattak s magyaráztattak az igazgató által, mint ily alkalmakkor minden-'
kor, ugy most is, tartott intő és buzditó szavak kiseretében.

Ugyan ez alkalommal a tanodái gyűlés határozata folytán tanodánk
jeles növendékei részére hagyományozott pálya --:-. S ösztön díjakat ke':
gyes alapitók végrendeleteinek hiteles kivonatai olvastattak, a kitartó szorga-
lom, a folytonos jó magaviseletre buzdításul.

Az első félévi szígorlatok január 30-31-én, a második féléviele junius
23. s 24-én, a közvizsgák pedig junius 26-án tartattak.

Az urasztalához előkészitő beszédet tartotta Horváth Sándor tanár ur,
intvén az ifjuságot, legkivált a vallásosságra, isteni félelemre s er~nyes
megaviseletre, melyek a tudományok mezején, szorga.lommal párosulva
biztosithatnak a csapások közepette is az embernek földi menyországot.

Az urvacsorához május 4-én járult a tanári kar kiséretében a con-
firmandusokkal együtt az ifjuság.

Május 21-én tartatott a tanuló ifjuság májusi muíatsága,
A tanév kezdetétől P?zártáig, daczára az árviz által okozott temér-

dek iszap veszélyes kigözölgésének, az egészségi állapot teljesen kielégi-
tőnek mondható.

Erkölcsi tekintetben is alig hagyott fönn kivánni valót a tanuló ifju-
ság mágavisele te, ugy hogy osztály tanári megintésan kivül egyetlen egy eset
Sem kerűlt elő, mely iskolaszéki szigoru eljárást igényelt volna,

A tanuló ifjuságnak haladása általában kielégitő volt.

II. Tanodai tanács.

'Felügyelő: Jesze Vilmos; tiszteletbeli tagok: Radvány István egy--
házi felügyelő, Zelenka Pál lelkész'; rendes tagjai: Alberth Ede, Ait-
mann Bertalan, Fűrész Perencz, Brósz Károly, Kulcsár Károly, Leszih Dá-
niel, Leszih Lajos, Mayer Rezső, Markó Pál, Röck István s a tanári kar.

'I'auodai pánztárnok Leszih Lajos:
Tandíj kezelő ; Fűrész Ferencz.
'rápdai tökepénztár kezelő Mar!,ó Pál.
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Tápdai folyó pénztér kezelő (ephorus ) Horváth Sándor.
IC.?ny,vtá~·ipénztár kezelő~.Q.l}yvhí~n?k": SzánthóTános.
'I'anodai jegyző: Habély Viktor.
Iskolaszéki jegyző: Honéczy Géza.

Ill .. A tanárl kar es az általuk eldadott tantárgyak .

.'1",,)1. Habily Viktor, rendes tanár tanította a szám-mértant. mind 11 4
osztályban, természettant a I'V-ik-, németet a Ill. s IV-ile-, földrajzot az l-s6
osptályhan .. A lll-ile' osztály vezértanára s a tanács jegyzőj e.

2. Honéezy Géza, rendes tanár, :·tanitotta a vallást, ~a~yart, . latint,
az. 1, II., németet az 1. osztályban, Az I-ső osztály vezértanára, a tanodal
szék jegyzője. . .

_, 3. Horváth Sándor, rendes tanár, tanította a magyart, vallast a, Ill:
~V., történeteta II.' Ill.· IV., földrajzot a ll. IV., a németet a II-ik osz-
t~ly:b.an. A -Il-ik osztály vezértanáru, ahtnári tanáeskozmányok jf\gyzője.

4. Szánthó János, rendes tanár, tanította a 'latint a Ill. IV -ik-, termé-'
szettani földrajzt, vegy tant a IIl-ik, természetrajzt a II. 1. osztályban.'
A IV. osztály vezértanára, ez évi igazgató, muzeum őre s .könyvtárnok, ,

.. . 5" Ozékus István, a helybeli elemi fltarioda tanitója, ta nitotta .a torná-
szatot .mind a négy osztályban. .

6. Methudy Miksu tanította a rajzot.

7 . Wolfgang Lajos, iL helybell tig. hitv. ev. leanytanod» tanitója,
tanitottu az énelc-t mind a négy osztályban.

IV. A gYmn. négy osztályában előa,dott tantárnyak.

Az élsd osztály.

1. Vallás-liittan, Sztehló András kézikönyve szerint;' egyházi' énekek.
2. Latin nyelvtan, alaktan, a nevek rendes formáinak ismertetése,

megfelelő szó- és irásbeli gyakorlatok és sza,vak omlékelésével. IC k.
Sehulz- Warga. .

3. Magyar nyelvtan, alaktan, szó- 'és irásbeli gyakor1ntoklml. IL k.
MáJrton(y Márton. Olvasmányok,' szavulmányolr. K. k. Erdélyi Indali.

Nőmet nyelvtan, nluktan, szó- ós irúsbeli gyakorlatoklml, válogatott-
darabok tanulása és szavalmúnyu, K. k, Ballagi K.

5. Földtajs, it földnek általános topografiui s földrajzi fogalmak ismer-
tetése. IC. k. Bellinger-Fényes; térképek készitésővel.

6 .. Mcnnylségtan, számolási négy főművelet egész számokkal, közönséges
és tizedes törtekkel. K. le Moenik-Szász.
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7. Mértan, térálaktan. IC- k. 'Moenik-Sitthóky:
8. Természetrajz, állatt(Lll" K. k.Uorner. '

t l'
9. Rajs. 10. Ének.t [JI:" ·-Toi.náJiztit:~ J -~ _.~ Li

Másódik osztályban,
" r , J' ,

1.' VáUás, erkölcstan, egyházi énekek. IL k. Sztehló András.'
2. Latin 'nyelvtan; az alaktan kiegészitése és befejezése. IL k, Sohulz-

Vttrga. ' .,' " ';
3. Magyar nyelv, az igékröl, mondatok elemeső olvasés, irály gyakor':

latok, s'7..-<'íVa1at.K.' k. Mártonfj Márton, olvasókönyv Erdélyi Indali.> , ,
, 4. Német nyelv, ezalaktan- befejezése, eleme~ő olvasás, irály gyak~l'~l

latok, válogatott darabok 'tanulása s- elszavalása, K. k.: Ballagi Károly~
5. Földrajz, Európa földrajza részleteaen, "a- többi földrészeké válto-

zatosan, I{. k., Bellínger-Fényes.; térképek készitésével. ~-, IT'

6: Történelem, ókori' történelem főbb eseményeis 'kitünőbbférfiái;
IL k. ~eckf; térképek készitésével. •

. 7. Menyisegtan, egyszerű arányok; hármas szabály különböző o "ltlkal- '
mazásaihan. IL k. mint az, első, osztályban. . - ;

8. ~(éTtap-, mértáFli ' alakta-nf' -három :és sok,szögeli,. té~·számitá~oklml.
K. k. mint az elsöosztályban.·,' '. e-

9. Természetrajz, ásvány- és -növénytan.' IL k· Derner es. Dapsy.
10. Rajz. 11. Ének. 12. 'I'ornászat.

" .

A harmadik osztály.

1, Vallá:s-, hit- és erkölcstan, füzetek után, - J', í •

2. Latin nyelv, a mondattanból az esettan. megfelelő gyakorlatokkal.
IL le. Sohulz- Warga. - Cornelius Nérosból több vezér életrajza. Phaed~'
rusból 24 mese elemezve és emlékeive.

3. Magyar nyelv, mondattan, körmpndatok, olemező olvasás és irály-:
gyakorlatok, szavalat. K. 'k. Varga olvasó könyv. Erdélyi Indalí 2-ik kötet..

, 4. Német nyelv, mondattan, írály-gyakorlatok, olvasás és szavalás. IL k.'
Ballagi Károly;,· I

5. rl'öl'Lénelom, közép és uj kor, imgfC310lö földrajszal. IC. k. Beck i
térképek készité:;éyoL

G. Mcnnyiségtan, hatványok és gyökök. IL Ic M~onik-Sztí,sz., ..
7. Mértan, .<t kör sennek tórszárnitáau. IL le MoonikSzahóky.:
t). Természettani fÖJdrl,l.)z:. IC le. SzalJó Igllúer., ."
9, Vegy tan, . vegytani klsérletekkeJ. K. k. .Fejér Ipoly. ,
10. 'Uujz. ll, Énok: 12. Tornás,zt\t.
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A négyedik osztályban.

1. 'váHlts, egyházi történelem; fúzet0k után.
2. Latin nyelv, mondattan kiegészitése s b~fezezése megfelelő irály-

gyakorlatokkal ; a verstan elemei. Cornélius Neposból több vezér életrajza.
Tirocinium poetlcum,: versus memorialis s. ennek alkalmazása, válogatott
.darabok emlékelése s irásbeli dolgozatok. K. k. Schulz-Warga. Latin pro:"
sodia és metrika, Horváth Zsigmond.

3. Magyar nyelv, az irálytan, ügyiratok és verstan elemei megfelelő
irálygyakorlatokkal, ssavalmányok. K. k. Warga. Olvasókönyv Erdély-Indali.

4. Német nyelv, a körmondatra vonatkozó irálygyakorlatok olvasmá-
nyok" szavallés. K. k. Ballagi Károly.

5; Történelem, Magyarország története. K.k. Hanthó. .
6. Földrajz,. Magyarország részletes földrajzi ismertetése. IL k. Batiz-

falvy, térképek készítésével.
7. Mennyiségtan, összetett arányok s gyökök, első toku egyenletek

egy ismeretlennel. K. k. mint a harmadik osztályban.
8. Mértan, tömörmártan. K. k. mint a hannadikosztályban.
9. Természettan, kisérletekkel. K. k. Lutter Nándor.
10. Rajz. 11. Ének. 12. Tornászat.

vr. 'J. fantargyak átnézete a hetenkinti őraszámat tekiotve.
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Zajden Mária 100 forintos, Szahó Endre 100 és Zajden Anna özvegy
Szabó Mihtílyné 100 frtos pályadíj. Würzler János 1334 forintos, Glacz
János 255 frtos. Witty Sámuelné 50 forintos ösztöndíj . alapitványa; 1939
frt összesen; s ennek részint 6 or-kos, részint 5 és 4 százalékos karnata!
111 frt 20 kr osztattak ki a végrendelkező alapitók akarata szerint. ',' /

" ;'(',,:

Vili.' Tan sze r e k.

A) Muzeum.

Természetrajzi tárgyak összege tesz 14:60darahot; ezek közt egyemher
s egy majomkoponya, egy macska- s egy madár csontváz: egy kitömőtt
madár létezik. Ásvány 4:74: darab ; száritott növény 740; kagyló 235, rd:at
rah van.

Természettani és vegytani szerek összege 23 darabból áll; ezekr k~-
zött két villanygép, egy górcsö s vegytani szer is van.

Regiség és éremtarunk Trillhas Henrik gymnasiumunk egyik volt ta-
nitványa s most lelkes pártfogója szivességéböl 96 darab pénz. és érernmel
és 2 bronz kerszakbeli lelettel szaporodott s igy összesen 281 darabból egy
vassodrony ing- s pecsétgyüjteményböl áll.

B) Könyvtár.

A nagyobb tudományos ~fl .ldsebb ifjusági.könyvtál~ mult ,éy.hen-:.:2{),.}:.~'1
kötetből állott. Ez évben a magas miniszterium ál~al .küldött következő :nií~j
vékkel szaporodott: l. A. magyar korona országaiban 1870. megeJtetR:
népszámlálás eredményei; hivatalos kiadás. 2. Magyar statistikai évköny~;
I-IX füzet negyedik év folyam. 3. A közoktatás állapotától szóló, hetedi~1

w
jelentés 1876/7 - 187'/8 évekről 1 kötet, Vétel utján a magyar tudomáil;i
nyos akadémia könyvkiadó hivatala által kiadott történeti könyvek, fQly;ta_lt~
t' r ·1 . ~<IM~. IM

1<

I~

'1' . <L~ !,:
l~

s Iaz árvíz áIta4~
l '::1(1"::'''''::;'' 'CIl, 0.1~il~,.

C) .'I'estgyakorlat. I

; Al, torn~szat~oz szükséges
okozott ~hiányok pótoltattak.

r " "r )

eszközökkel el van látta
1, .'

I
t •
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IX. Tápin~e~et.
A tápintézetben ez éven át 7 tanuló volt; ezek. két külön helyerr tisz-

tességes szállással birtak s ugyanott nyertek ebédet, vacsorát s mosást; s
mindezért a szülék egytöl-egYföl80 frtot félévi részletben előre fizettek a
felügyeletet a tápdaí gondnok 'gyakorolta.

X. Tanúlok· névsora.

EIsö osztály.

1. Batta József Zemplén-Gesztely róm. kath
2. Dessewffy Bélit Borsod-Mískolcz ágo h. ev.
3. Engelhard Samu Sáros-Hethárs izr.
4. Fisohmann Lajos Borsod-Miskolcz izr. ösztöndíjas.
5. Erank Herman Borsod-Túrd izr,
9. Fuchs István Sáros-Sóvár róm. kath.
7. Führer Jak;tb Zemplén-Ladmócz izr.
8. Goldmann Jenő Borsod-Miskolcz izr.
9. Grün Vilmos ág, h. ev. Szepes-Váralja tápdai.

10. Grünstein Ármin Borsod-Miskolcz izr.
11. Kellner Ignácz Gömör-Köveoses izr.
12. Kohn Géza Bihar-Nagyvárad izr.
13. Kulcsár Károly ágo h. ev. Borsod-Miskoloz.
14. Löwy Vilmos izr. Zemplén-Monok.
15. Martin József r. k. Borsod-Miskolcz.
16. Nádel Miksa izr. Nyitra-Érsekujvár.
17. Pollatsek József izr. Abauj-Szikszó ösztöndíjas.
18. Roszik János ágo h. ev. Borsod-Miskolez,
19. Schwarz Jakab izr. Sáros-Héthárs kimaradt.
20. Silber Móricz izr. Gömör-Tornalja kimaradt.
21. Silberstein Adolf izr: Szepes-Betlenfalva.
22. Silberstein Herman izr. Szepes-Betlenfalva,
23·. Spitzer Sándor izr. Borsod-Miskolcz,
24. Székesik Elek ágo h. ev. Szepes-Bártfa pályadíjos.
25. Wiesner Sámuel izr. Abauj-P.- Venclégi.

Magán tanulok:

26. Fried Ignácz izr. Borsod-Miakolcz,
27. György László róm. kath, Abauj-Kér.
28. Klein Mór izr. Borsod-Ózcl.
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29. Makláry Bertalan lielv. hiJ~, cev>Ab~uj-Siántó.
30. Medveczky Kálnián róm. kath. Borsod-Ózd.
31. RóttFrigyes ízr. Bihar-Nagyvárad. " ,"

Második osztály.

1. Balkővícs Pál ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
2. Danczinger Ignáoz izr. Abauj.,.F.-Gagy. ,
3. Eötvös Kálmán helv. hitv. ev. Borsod-Mískolcz.
4. Führer Ignácz izr. Szabolcs-Jákó.
5. Ganter Frigyes ágo h. ev. Szepes-Lőcse,,
6. Jóob Miklós ágo h. ev. Abauj-Fancsal tápdai.
7. Kelemen Lajos ágo h. ev. Borsod-Mískolcz kimaradt.
8. Kiffer Károly ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
9. Koller Gyula ágo h. ev. Abaúj-Kassa,

10. Kosztolnik József ágo h. ev. Borsod-Miskolos.
ll. Krómpecher Samu ágo h. ev. Szepes-Béla.
12. Lippai Béla ágo h. ev. Ung-T.-Remete tápdai.
13. Pádics Gyula görög-keleti Borsod-Miskolcz ösztöndijas.
14. Róth Árpád ágo h. ev. Szepes-Rókus ..
15. Schwaroz Zsigmond izr. Borsod-Mískolc,
16. 'I'igermann Miksa izr. Abauj-Szántó.
17. Weiczner Endre izr. Szabolcs-T.-Polgár.
18. Witthen Alfréd ágo h. ev. Szepes-Remete pályadíjas tápdaí.
19. Czimmermann Salamon izr. 'I'orna-Jésafö ösztöndíjjaa.

Magán tanuldk :

20. Czuoker Ármin izr. Borsod-Szentpéter.
21. Krémer Ignácz izr. Borsod-Adó.

Harmadik osztály.

1. Blumenstook Gyula izr. Borsod-Miskolcz.
2, Boncsó László ágo h. ev. Borsod-Miskolcz,
3. Bumsch Béla ág, h. ev. Borsod-Misko lcz.
4. Ernst Béla izr. Bíhar-Furta,
5. Füleky Dénes ágo h. ev. Borsod-Mlskolcz.
6. Groák Henrik izr. Borsod-Mískolez.
7. Hegebüs Gyula izr. Gömör-Rc-Szombat ..
8. Jamriska Gyula ágo h. ev. Borsod-Arnót ösztöndijas.
9. Koller Rezső ag. h. ev. Abauj-Kassa,

I 'i~!. ,- -

_~t.• L
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10. Korbély József ágo h. ev. Borsod-Csépány ösztöndíjas.
ll. Kettasz Károly róm. hath. Nográd-Loaoncz.
12. Báró Maasburg Sándor helv. hitv. ev. Osongrád-Szentes kimaradt,
13. Petry Ourtius ágo h. ev. Westphalen-Hattingen tápdai.
14. Schwarcz Mór izr. Borsod-Mískolcz kimaradt,
'15. Schwarcz Vilmos izr. Sáros-Pócsujfalu.
16. Spitz Dezső izr. Borsod-Miskolcz.
17. Spietzer Henrik izr. " , "
18. Stiller Jakab izr. "
19. Szabó András ágo h. ev. Szabolcs-Nyiregyház,
20. Zelenka Lajos ágo h. ev. Borsod-Miskolez.

Negyedik osztály.

1. Benedikti Kálmán ágo h. ev. Gömör-Dobsina pályadíjas tápdui.
2. Danczinger József izr. Abauj-ll'.-Gagy ösztöndíjas ..
3. Édelman József izr. Borsod-Miskolc.
4. Friedmann Mór izr. Borsod-Miskolc.
5. Goldstein Áron izr. Abauj-Gönc.
6. Goldstein Ezéchiel izr. Abaúj-Gönc.
7. Greichmann Gyula ágo h. ev. Borsod-Miskolcz,
8. Groszmann Míksa izr. Borsod-Csaba,
9. Grűnberg Manó izr. Borsod-Miskolc,

10. .Handler Mór izr. " "
ll. Heimlich Mór izr. Borsod-D.-Győr ösztöndíjas.
12. Ixel Béla izr. Borsod-Miskolcz,
13. Lippai Sándor ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz,
14. Neumann Adolf izr. .ábauj-Szántó.
15. Pollák József izr. Borsod-Miskolcz,
16. Schwarcz Ármin izr. Borsod-Mískolez.
17. Sterk Bernáth ízr. Borsod-T.-leeszi.
18. Szerényi Károly ágo hitv, ev. Borsod-Fv-Zsoleza,

Magán tanujók :

19. Geiger Mór izr. Abauj-Szántó.
20. Menner Ottó róm. kath. Borsod-Edelény.
21. Widder Emil izr. Abauj-Szántó.
22. Widder Sándor izr. Abauj-Szán.tó.
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XII. JELENTÉS.
. ~ miskolozi ágo hitv. ev. algymnasium, a. közvesztesség fájdalmas tu-

datávar ád szomorú .értesitést Szántóházi és Dénesfalvi Szánthó János igaz-
gató tanárának váratlan elhunyta felől, ki is f é. junius 20-ikán, ~sti 11
órakor, agyszélhüdés folytán fejBzte be, 66 évre terjedő, 38 .éves tanári
működésben, egyház és társadalmi téren érdemekben gazdag élet~t Por-
maradványai vasáfnap junius 22-én délután 4 órakor örök nyugalomra té-
tettek. < A gymnasium a tan- és közü gy ezen lelkes bajnokának ernlékét
megörz] a késő időkig. A részletesebb megemlékezés később fog- bekö-
vétkezni. .

A jövő 1879-80. iskolai év szepternber 4-én veszi kezdetét, az ezt
megelőző 3 napon a beiratások felvéti és javitó vizsgák intéztetnek.

A. tápintézetbe való felvétel a gymnasium igazgatója által történik s
ennek .teendőivel Horváth Sándor bizatott meg .. A tápdij tisztességes szál-
lás, ebéd és esteliért a. legjutányosabb árban fog megállapittatni. "

i ki a tápdába felvétetui óhajt, szeptember 15-ig jelentkezzék: .



ELEMI ISKOLA.

1. Jelentes az 1878-79-ik tanévrül.

Az 1878-79-ik tanévet, az 1878. aug. 31-iki árvíz miatt, csak szept
9-én nyithattuk meg. A tanulők szept, hóban igen gyéren jöttek fel az
iskolába, minek okául szintén az árvíz tekintendő, a mennyíben a legtöbb
szüle szintén károsult volt s addig rriig házát némileg rendbe nem. szedte,
gyermekeit a legszükségesebb ruhaneművel el nemIáttu, nem küldötte fer~z
iskolába.

Iskolánk maga is nagy kárt szenvedett ezen árvíz alkalmával nevezetesen:
Az elemi fiiskola egyik tantermében a. padosat felern ...ltEitett a' viz által,

térképeink. természetrajzi ábráink, egy földgömb, szeniléleti képek s több
kiesebb tanszerak részint elvesztek, részint haszuavehetlenekké váltak. Az
elemi leányiskola kis, de szép könyvtára szintén az <Ít'viz áldoza.til lett.

. Ezen az árviz által sujtott iskolánkat a nm, m. k. vallás-' és közol;:t,(~
tási miniszterium Szabó Károly tanfelügyolö úr útján a következö tanesz-
közökkel ajándékozta meg.""

Gönczy fali olvasó táblák, Gönczy írott és nyomtatott mozgutható
betűk, Európa, az öt földrész, Magyttrorszffig fali tórképo, 21 cm. átméi:etíí
délkörnélküli földgömb, Ruseh természetrajzi, - Bopp természettani ábdti
és számoló gépe két-két példányban.

A félévi, vizsga január hó 27., 28. napjain tartatott meg.
Minden tanterem a szükséges taneszközökkel fel van ezerelve.
A'l.. elemi leányiskolwan egy a jótékony nöegylet által fizetett tanitónö

oktatja 'a növe~dékeket a női kézimunkában .
. A tOl'llá&'Zltt;ntjZ -és szépirásban ingyen oktatásban részesülnek a

növendékek.
A nyMi. kö~vizsgák f. évi junius 28. és 29-ón tart:1ttak meg.

II.. Iskolaszék.

ElnÖ'k~ dr, Markó L~szló Borsodrnegye főorvosa, jegyzuJe; Sturmunn
Andor, tagjai: . Zelenka Pál lelkósz, HibClvány István egyházi felügyelő,
Fischer Lajos, ]1'ürész l!'et:erwz, Honéezy (iÓZit, Korbély József; Kulcsár IGI,-
roly, Röök Gyula, 'I'rilhaas Henrik és a tauitói kar.
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lll. Tanitói kar.

Ifj. Ozékus István a íiiskola III. IV. osztályainak tanitója, algymna-
siumi tornatanár, ez évi igazgató.

Gebe András, a leányiskola I-III. osztályainak tanitéja.
Sturmann Andor, a fiiskola 1-11. osztályának tanitója.
Szerényi Károlyné, kézimunka tanítóné.
\Volfgang Lajos, a leányiskola IV - VI. osztályainak tanitója és gym-

nasiumi énektanár.

IV. Tankönyvek.

Vallas- erkölcstan Bánhegyi Istvántól.
Bibliai történetek Varga Jánostól. .
Keresztyén anya sz. egyház története Pállffy Józseftő],
Magyar nyelvtan Nagy Lászlótól.
Számtani példatár Emericzy-Kárpátitól.
Magyarok története Orbántól.
Földrajz Fucbs Jánostól.
Természetrajz Kuttner Sándortól.
Természettan Mauritz Rezsőtől.
Alkotmány tan Szűcs Sándortól.
Olvasókönyv Gáspár Jánostól.
Magyar-német ovlasókönyv Péterfy-Falvaytól.
A-b-c és elemi olvasókönyv Gönczy Páltól.
A-b-c és elemi olvasókönyv német Gönczy Páltól.

V. Ösztöndijak.

Néhai Klein Endre-féle 7 frtos, mely a fiuk rénzére hagyatott ugy,
hogy a III -ik és IV-ik osztályból egy 4 frtot, az 1. és II -ik osztályból egy
3 frtot kap ugy azonban, hogy a tanulők maguk jelölik ki az arra érde-
meset; - a néhai Rácz István és 'I'imkó Zsuzsanna-féle 12 frtos, mely a
fiuk és leányok között egyenlő két részben osztátik ki, ugy hogy a helybeli
ágo hitv. ev. legjobb növendékek közül kijelölt három növendékek egyike
sorshuzás utján nyeri meg j - a néhai. Würzler János-féle 5-5 forintos
nyolcz ösztöndijra, melyet a fiuk I-IV. és a leányok 1- VI. osztályaiból
kijelölt 6-6 közül sorshuzás utján 4-4 nyerhet meg. Dr. Markó László
úr a tanulők között .4 frtot osztottt ki ösztöndijul.
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VI. Az elemi fitanoda novendékeinek. ~é,vs~rá.
Erső osztály.

1. Alberth Ede ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz,
2. Bartkó Lajos ,.
3. Boncsó Árpád ""
4. Braun Móricz mózes V.

5. Fajesik Imre ágo hitv. ev.
6. Hlatki János" "
7. Hosszufalnay Laj os hel V. hitv. " Vatta.
8. Koller Károly ágo hitv. ev. Pozsony-Pozsony.
9. Konrád Gyula " "Borsod-Miskolcz.

10. Krompecher Jánoaúg. li. Ov. "
ll. Löwy Samu mózes V. Szabólce-Pe-Polgár kimaradt.
12. Némethy Győzö ágo h. ov. Borsod-Miskolcz.
13. Pauer Gyula " "GÖmÖr-Nyustya.
14. Roszik Lajos Borsod-Miskolcz.
15. Roth Móricz mózes -v.
16. Szepcsik János ágo h. ev.
17. Schack 'róni róm. kath.
18. Skalos András ágo hitv, ev.
19. Stem László helv, hitv.

- " " "
n

"
kimaradt,

"
ii

" "

Második osztlily.,

1. Bartko Miklós ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz kimaradt.
2. Bartko Sándor" "
3. Benyovszky Józsof [Lg, hitv, ev. Borsod-Miskolcz.

'4. Darula György
5. Füleky István 'i

6. Grundik Károly" -,
7. Horváth Jenő róm. kath- Borsod-Dódos.
8. Joób Géza ágo hitv. ov. Abauj-Fancsal tápdaí,
9. Karácsonyi Kálmán hely, hitv. Borsod-Mískolcz.

10. Klein Miksa mózes V. Galiczia-Przemysl kimaradt.
ll. Klein Bernát" " " "
12. Kulcsár Barna ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz öszt.
13. Lang Ignácz mózes V. " "

14. Martin Iván róm. kath. Borsod-Miskolcz.
15. Pauer Vilmos ágo h. ev. Gömör-Nyustya, ,
16. Paulovles József ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz öszt.

" "
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17. Póhl Gyula mózes v. Abauj-Kassa.
18. Sehvarcz Károly ág, hitv. ev. Borsod-Miskolcs.
19. Szeremley Gyula hely. hitv. Borsod-Mískolcz,
20. Tóth Lajos ágo hitv. ev. "
21. Zurik Samu" " " n

Harmadik osztály.

1. Bárány Ágoston róm. kath. Borsod-Miskolcz.
2. Darula Lajos ágo hitv. ev. "
3. Dessewffy Endre ágo hitv. (v. " "
4. Fehér Lajos " " "GÖmÖr-'l'ornaalja.
5. Jamriska Samu ágo hítv. ev. Borsod-Arnót,
6. Kleín Vilmos mózes V. Galiczla-Tarnov kimaradt.
7. Kovács Lajos hely. hitv. Borsod-Miskolcz öszt,
8. Lux Sándor ágo h. ev. " "
9. Moskovics Mór mózes v. " " kímaradt.

10. Pap Jenő róm. kath. " "
ll. Ruzsinszky Lajos ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz,

12. Sidlo János """" "
13. Singer Mór mózes V. ••• " " meghalt,
14. Steiner Béla ágo hitv. ev. " "
15. Steinhübel Károly ágo hitv. ev. Oaehorsz-Peresienstádt.
16. Strausz Emil mózes V. Borsod-Mískolc.
17. Szabó János ágo hitv. ev" "
18. Szobonya Nándor hely. hitv. Szabolos-Gáva,
19. 'I'rillhaas Gyula ágo hitv. ev. Borsod-Miskclcz.

N egyedik osztály.

1. Bosányi Béla róm. kath. Borsod-N.-Csécs öszt.·
2. Hajász Berta ágo hitv. ev. Borsod-Mískolcz.

3· Kasso András" " " " "
4. Kisházi Gyula helv, hitv. Borsod Szuha-Kálló.
5. Lang Jenő mózes V. Borsod-Miskolc.
6, Máday Károly ágo hitv. ev. Gömör-Dobsinu.
7. Murgács Márton ág, hitv. Borsod-Miskolcz ösz t.
8. Novák János ágo hitv. ev. Abauj-Szikszó.
9. Pap Zoltán róm. kath. Borsod-Miskolcz,

10. Schwarcz Miksa mózes v. ,,' "
ll. Szalay Lajos ágo hitv. ev. " "
12. Verbóvszky Jószef ágo hitv. ev. Borsod-Mískolcz.

'r'
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VII. Az elemi leányiskola· növendékei nek névsora. ~

Első osztály.

1. Alberth Emilia ágo hitv. ev Borsod-Miakolcz,
2. Benycvszky Eszter ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
3. Broszmann Mária"" " ."
4. Brossmann Anna " ~ " ~ " kimaradt,
5. FaM Jolán ágo hitv. ev. Heves-Heves kimaradt.
6. Farkas Matild helv. hitv. Borscd-Miskolcz,
7. Fürész Ida ágo hitv. ev. " "
8. Ganter Stefánie ágo hitv. ev. Szepes-Lőcso,
9. Grundik Vilma" .\ "Borsod-Miskolcz.

10. Horváth Antónia ágo hitv. ev. "
11. Kazay Anna helv. hitv.
12. Kerekgyártó Berta ágo hitv. ev.
13. Kottas Ilona róm. kath.
14. Kováos Róza helv. hitv.
15. Leszih Etelka ágo hitv. ev.
16. Lesszih Ilona "
17. Líbeczeít Mária"" »

18. Lipták Erzsébet Jl "" " "

19. Martin Valeria róm. kaht. Borsod-Mískolcs.
20. Mezey Teréz ágo hitv. ev. " "
21. Molcsányi Mária ágo hitv. ev. "
22. Mrencsó Malvin " " "" n

23. Regéczy Emma helv. hitv. Borsod-Nyék ..
24. Reiz Etelka ágo hitv. ev. " Mískolez,
25. Rudi ·Jolán" " "
26. Skalos Lina"" II Edelény,
27. Stirbicz Irma "" "Miskolc z öszt.
28. Szeremley Margit helv, hitv. "
29. 'I'rillhaas Ilona ág." hitv. ev. n

30. Vajda Ilona " " "

,l •

"

"

"

Második osztály.

1. Bianovszky Ilona ágo.hitv. M. Zól yom- Beszterczebánya, ~~
2. Fajcsík Julianna " " » Borsod-Miskolcz, ~:. oU
3. Ibos Lina Gömör-Tornalja. ' -' r f

" " " L

4. Kerekgyártó Gizella Borsod-Miskolca, J "f ' .
" l' » , (>~ ••



"
kímaradt,

- ~O -

5. Kunda Ilona ágo hitv. ev.
6. Lang Paula mózes v.
7. Leszíh Margit ágost. hitv. ev. "
8. Matelesi Mária "
9. Melczer Amálla "

10. Novák Karelln
11. Polcz Karoliri
12. Szimpl Karoliri
13. Ureczky Irma

Boraod-Miskoloz.

" " Szathmár-Nagy-Károly kimaradt.
" Szepes-Durand.
" .Borsod-Mískólcz öszt.:

"
rt rr " "
rt Pest-Budapest kímaradt.

•. Borsod-Miskolcz,

Harmadik osztály.

1. Gebaner Ida ágost. hitv. ev. Borsod-Mískolcz.
2. Koller Anna " " "Ai:Jauj-Kas·sa.·
3. Kettasz Etel róm. kath. "Borsod-Miskolcz.
4. Princz Róza mózes v. "kimaradt.
5. Reiz Emma ágo hitv. ev. "
6. Schwarz Teréz ágo hitv. ev. "
7. Szabo Róza " tt " "

8. Várnay Ma.riska helv. hitv, Borsod-Szalonna,
9. Vitányi Karolin " " "Zemplén-Szerencs.

Negyedik osztály.

1: Karácsonyi Erzsébet helv- hitv. Hajdu m.-Debrecen
2. Korbély Piroska ágo hitv. ev. Borsod-Csépány.
3. Szmik Gizella" Görnör-Tiszolcz,
4. Valeher Ida " Borsod-Miskoloz.
5. Waleber Teréz " "
6. Zsáry Karolin " " .

oszt ...

"

Ötödik osztály.

1. Jakubey Erzsébet ágo
2. Roszik Zsuzsanna "
3. Verbovszky Julia

h. ev. Borsod-Miskolcs öszt.
öszt.

" "
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VilI. A tanulék létszámának rovatos klmutatása.

19t1'30111711272' 31)21' 21 6 1113 31- 1)291
- 1 91911017 J 4 - - - -'- - - 21 2 - 1 31316 27!

I I I ill
21

1

13'1812

1

3 11312 2- 2- 4 11911 2,2--13 76 4 12' 1--- -- 533 1231910h '17 8 2 III 5 2 2' 2 1 ': 1
1
18 ': 1- - - - - 41111 7 1 1 21- 1 - 1i- 11- 3 1 16 8ll' 611 'll- 7 ,1 1 1 2 - ,'-c 12 61- - - - - - - -- 1 - e 2 'i a 1 II '1 1 s 1 - - 12 ,

1-
1

' -- ,- - -, ',- - - - -- - - ,- - - - - - -. - -- - 1 - 21- - - 2 - - - 3

H1:~::~1~14+:~i~\~~1:I:i:lt~I~:I:I:I:I~"1' 8 ~I~~12Il~i~'~'~I~T 541

*) A más helyekről ide költözött, s ittlakó szülők gyermekei helybelieknek vétetnek.



IX. Figyelmeztetés.

A jövő 1879-:-80. tanévet szept. 4-én nyitjuk meg, az ezt megelőző

:3 napon abeiratások eszközöltetnek.

A beiratások az igazgató által történnek.

n:j. CZÉKUS ISrrV ÁN;
ez évi igazgató tanító.


