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MOZZANA~'0K.

Ar. lR80-81 iskolai év szeptember l-én ünnepélyesen
megnyitva kezdetét vette; az ifjúság az osztályokban teendöire
figyelmeztetve, munkához látott.

Október 2-án az iskolai törvények az összes tanári és ta-
nitói kar jelenlétében felolvastattak s az ösztöndíjjak az alapí-
t6k végakarata szerint az ifjúság buzditására felemlittettek; en-
nek végeztével a helyi szükség parancsolta szüreti szünidő 10
napra kiadatott. Ezután a tanítás minden megszakitás nélkül
folyt, nem zavarta meg Rem betegség, sem más körülmény.

Az első félévi vizsgálatok január 27 és 28-án, - a má-
sodik félévi szigorlatok június 22, 23-án, - a nyilvános köz-

. vizsgálat 24-én tartattak.
Április 19, 20-án az í~júRági könyvtár javára szini előadás

tartatott, Kisfaludi Károlynak "A pártütők" ozimű három fel vo-
násos vigjátéka, s ebben a nemeslelkű szűlők beleegyezésével
résztvettek: Korbély Gizella, Kűhne Ilona és Leszih Luiza k. a.
az ifjúságból Pádits Gyula, Lippai Béla, Kintzler Béla Kosztol-
nyik József, Seholcz Árpád, Martin József, Szekcsik Elek, Gold-
mann Jenő, Fisohmann Lajos, Friedman Mór, Dessewffy Béla,
Joób Miklös, Roszik János, Stuncz Mihály. Ezen előadás és fő-
próba, melyen az ifjúság 10 krajczáros belépti dij mellett vett
részt, 70 frt 14 krajczárt jövedelmezett a félülfizetésekkel, s ha-
bár a helyi lapok utján részletezve nyugtáztuk, e helyen is me-
leg köszönetünket nyilvánitjuk az ifjúság előhaladását szivükön
visele tanügy barátoknak.

Ugyanezen könyvtárra meghozza az ifjűság ajándékában a
szives áldozatot az által, hogy a szülők beleegyezésével nehány -
könyvet adnak gyarapitésára ; igy Fuchs István, Fűhrer Jakab,
Klein Miksa ez éven is gyarapitották, habár csekélyebb értékű
művel is.

,Algymna~iumunk a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyik
fiók egylete lévén, növendékei annak gj·arapitásához ily összeg-
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ben járúltak: IV osztály: Danczigner József 10 kr. Pádits Gyula
10 kr. Ablonczky Pál 10 lu. Domen Gusztáv 10 kr. Kintzler
Béla 10 kr, Roller Gyula 30 kr. Kosztolnyik József 10 kr. Líp-
pai Béla 20 kr. Scholcz Arpád 10 kr. Zelenka 1.•ajos 50 kr.
Zimmerman Salamon 10 kr. IlI. osztály: Adler Mör 10 kr. Batta
József 10 kr. Dessewffy Béla 25 kr. Fischman Lajos 20 ,kr,
Fried Ignácz 10 kr. Friedman Mör 40 kr. Fűhrer Jakab 10 kr.
Goldmán Jenő 20 kr. Grünstein Armin 10 kr. Joób Miklös 20 kr.
KJein Jakab 30 1<::1'. Klein Miksa 14 kr. Kóhn Géza 12 OkI',
'Kulcsár Károly 16 kr, Löwy Vilmos 10 kr. Martin József 100 kr,
Meleky Aladár 40 kr. Roszik János 10 kr. Rott Frigyes 50 kr.
Spitzer Sándor 100 kr, Stuncz Mihály 20 kr. Szekesik Elek
50 kr, Viesner Sámuel 20 kr. Vohl Ignácz 50 kr, - II. oszt.
Batia István 10. Danczinger Mór 10, Gráf PRl 10, Haniszkő
János 10, Hercz Ödön 20, Kassó András 10, Klein Izidor 10,

,Kulcsár Lajos 10, Molnár Iván 50. Murgács Márton 10, Mül-
ler György 15, Neuman Antal 10, Schwarcz Már 10, Skultéty
György,10, Steiner Lajos 20, Verbőczky József 10, Wo hl La-

.jos 20, Zeisler Samu 10, - 1. osztály Braun József 20, De-
sewffy Endre 20, Eliás György 10~ Fábián Gusztáv 25, Joszke
Frigyes 10, Kisházy Gyula 20. Klein József 20, Lux Gyula
10, Máday Károly 50, Molcsányi Pál 10, Schultze Vilmos 10;
Sidló János 10, Szloveuszky Adolf 10. Trillhaas Gyula 10,
Wozárik Károly 10. Zűrik Samű, 10, összesen 15 frt o. é.

Május l-jén járult az ifjúság és tanári kar az úr aszta-
lához j megelőző napon Barzó József tanár e fontos cselek-
ményhez szivre h<tw" beszéddel készité elő az ifjuságot.

Május 25-én fényes közönség részvéte mellett tartatott
meg az ifjúság tavaszi mulatsága ; s itt meg kell ernlitenem
azok neveit, a kik anyagi áldozattal is emelték e kirándulás ér-
tékét az ifjak előtt u. m, Radvény István felügyelő, Dr. Csáthy
Szab6 István, Teöreök Vilma Zelenka Pál és neje. Bizonyára
boldegitöbb volt U7,On érzés rájok, melylyel az ifjak áldották, a
mi gyönge köszönetnyiJvánitásunknál.

A gymnasium százados évford·ul6ja. allcalmából gyűjtendő
alapiőkéhee: Kulcsár Károly egvh. gondnok éti iskolai' tanácsos
20 frtal járul t, •

Ugyan azon buzgóságtól vezérelve járúlt a gymnasiumi
érem gyüjteményhe't is 13 db. ezüst, - 120 db. légi réz pénz-
zel és 24 emlék érernmel , a jö ügynek hozott ezen áldozatáball
találja legszebb jutalmát .

. '
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1A németországi Gusztáv-Adolf egylet Schneidemühl fi6k-
u1ete Niclender által ez évben ismét kűldött 50 márkát = 28
it 75 kr, april l ő-kéről a gyrnnasium megszilárditásának alapjára;
Igyan ezen czélra Erfurtból Dr. Barwinkel szintén 50 márka
= 28 frt 75 krajczár küldetett januárban az evang. egyház
elkészéhez.

A nagybányai kincstári bánya igazgatóság útján, neve-
stt kincstűri terűleten található ritkább kőzetek és ásványokból
n db. küldetett méltösagos Szahmáry Sámuel kegyessége foly-
áll, melyek jegyzéke a tatiszerek szaporodásának rovata alatt
OR részletesen elő fordulni.

Mult év junius havában Lampel Robert könyvkereskedő
I ft Franklia társulat kiadásában megjelent tankönyvekkel aján-
lékoztatott meg iskolánk, jegyzékét a könyvtárnál soroljuk fel.

Szinte a múlt iskolai évben Pollák Mőr a II. és IV.
osztályokban sorshúzás által ösztöndijat nem nyert 2 - 2 a ta-
nári kar által kjelölt érdemes tanuló részére 4 db. 10 frankos
aranyat. Egy névtelen bold. Szánthó .Tános iránti kegyeletből. a
IV. gymnasium jeles tanúlői közűl egynek itélendő 10 frankos
aranyat, - Spiczer J. J, a számtanban legjelesebb tanuló szá-
mára kiosztandó 3 ezüst forintot. Zelenka Pál az árboezra
ügyesen mászöknak a testgyakorlati vizsgálaton 3-3 ezüst hű-
szasböl álló két díjat ajándékoztak. Az ifjúság iránti ezen ér-
deklődésükért az igaagatóság utólagosan is meleg köszönetét
nyilvánitja.

A tanári conferentíák ez évben is minden hónap első
teddjén megtartattak s a tanárok munkLságát."tárják fel.

Az ifjuság magaviselete ez évben minden : tekintetben
dicsérendő volt, még kisebb botlás sem fordult elő.

A7. árvíz által elrongált testgyakorlat P.Z évben teljesen
ielyre állittatott s igy az utols6 látható romok is elháritvák s
~ szebb jövő reménye biztat6an édes várakozással tölt el.

Iskolai tanács

Gyrnnasiumi felügyelő: J esze Vilmos kir, törv. ülnök,
tiszteletbeli tagok: Rrdváuy István egyhizi felügyelő Zelenka
Pál lelkész; hivatalból tagjai: Barző József', Houéozy Géza, Hor-
váth Sándor, Mászáros Ferencz ~ rendes tagok: Furmau János,
Korbély József, Kulcsár Károly, .Leszih Lajos, LIchtenstein Jó-
zsef, Marko, Pál, Röck Gy la ügyész.
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Pénztárnok . Leszih Lajos.'
Tápintéseti ' gondnok (ephorus) Barzö József.
Könyvtárnok : Honéczy Géza és Zelenka Pál.
Jegyző: Mészáros Ferencz.

A tanari kar s az altaluk előadott tantárgyak.

1. Barz6 József, rendes tanár, tanitotta hittant és német
nyelvet mind a négy osztályban, földrajzot 1. II. IV. o sztályban
a természet rajzot a II. oszt. A második osztály főnöke, ephcnn

2. Honéczy Géza, rendes tanár, tarritotta a latin nyel-
vet mind a négy osztályban. A harmadik osztály főnökei könyv
tárnok-

3, Horváth Sándor, rendes tanár, tanitetta a magyar
nyelvet mind II négy osztályban, a történelmet II, III és II'.
osztályban. A IV. osztály főnöke, ez évi igazgat6.

, 4. Mészáros Ferencz, rendes tanár, tanitotta a mennyi-
ségtant mind a négy osztály han, természettani földrajzot L

vegy tant a IIl, természetrajzt az L természettant a IV. osztál,'
bau; gyorsirászatot a Ill. és IV. osztályban. Az I. osztály főnöke,
iskola tanács és tanári értekezletek jegyzője.

5. Czékus István tanította a tornászatot mind a néC
osztályban.

6. Sturman Andor tanította a rajzet.
7. Wolfgang Lajos tanitotta az éneket.
8. ' Belki József r6m .. kath. lelkész hitoktató.
9. Résenfeld Mayer rabbi, hitoktató.

A gymnasiumnégy osztályában előadott tantargyak

Első osztályban.

Vallástan. Hittan. Luther kis kátéja. Egyházi énekek
KézikönyDr. Székács József.

Latin nyelvtan. .Alaktan, a nevek rendes formáinak is-
mertetése, melléknevek ragozása, fokozása, számnevek és névmá-
sok, megfelelő szó és irásbeli gyakorlatokkal, szavak ernlékelé-
sével Kk, SchulZ-Varga. \, -,

Magyar 'nyelv. A .mondat részei és a sz óképzés, megf
le1ő g-yukor1atokkuL Kk, Dr. Simonyi Zsigmond. Népregék és 1).

pies költemények emlékelése, olvasása,



Némel nyelvtan. Olvaaás és irás. A betűk, egyszerű mon-
datok, sző- és írásbeli lryakorlatok, sz6ragozás, apröbb elbeszélé-
sek betanulása Kk. Ballagi Károly.

Földrajz. A földteke ismertése. Hegyek, foly6k az egész
íöldtekén, Világrészek és országok; rövid csillag isme, Kk. Bel-
linger-Fényes. Térkép készítés.

Számtan. A négy alapművelet egé~z számokkal, közönsé-
ges és tizedes törtekkel j a legnagyobb közös osztd és legkisebb
közös többes keresése; a számok eszthatóságának megismertető
jelei. Kk. Mocnik-Szász.

Mértan. Alakok a síkban, háromszögek összeillősége -s az
erre vonatkozó alakitasok. Kk. Mocnik-Szaböky.

Terméezetraj», Állattan. Kk. Pap János.
Rajz. Ének. Tornászat

II. Osztály.

Vallástan. Istenről, a kijelentés, a szentirás ismertetése.
·lk. Dr. Székács J6zsef. Egyházi énekek emlékelése.

Latin nyelvtan. Az igék. igehatározók, előljár6k,. kötö-
és indulatszavak, az alaktan kiegészitése és befejezése, megfe-
'~elő szó és irásbeli gyakorlatokkal és szavak emlékelésével, Kk
Schulz-Varga.

Magyar nyelv. Ar. összetett mondatok megfelelő gyakor-
latokkal KIz. Dr. Simonyi Zsigmond.

Német nyelv. A szdragozás ismétlése ; főnevek, mellékne-
vek ; a haben,Rein, werdeo igék ragozása ; a főidők. Forditások
és irásgyakorlatok ; apróbb elbeszélések betanulása. Kk. Ballagi K.

Földrajz. Polgári földrajz. EU1'6pa földrajza részletesenn
a többiek vázlatosan. Kk. Bellinger-Fényes. Térképek készítése.

Történelem. Az 6 kori történelem főbb eseményei, görög-
ország és Roma .."történelme részletesebben. Kk. Reck. - Térkép
készités.

Számtan . .A. közönség es és tizedes törtek ismétlése; ará-
nyok és aránylatok ; egyszerű hármas szabály; kamat számolás
olasz gyakorlat. Kk. Mocnik-Szász,

Mérta». N égyszögG1k, sokszögek, terűlet számolás, _a há-
romszögek hasonlósá.ga., K'k. Mocnik-Szaboky.

Természetrajz. Asványtan és növénytan. Kézi k. Pap Ja-
- nos segéd k, Schubert- Virányi növénytani táblák.

Rajz. Ének. Tornászat. .



Negye Jik oszt ály

Harmadik osz táj y.

Vallástan. Hittan. Kk. Dr, Székács József. Egyház törté-
nelem. A reformatió Magyarországon Kk. Pálfy János ..

Latin nyelv. A mondattanból az esettan, amelléknevek
és névmások használatának némelyesetei, a s zörend, megfelelő
sz6 és irásbeli gyakorlatok. Kic Schulz- Varga. Cornelius N eposböl
több vezér életrajza, Phaedrusból 16 mese elemezve és em-
lékelve .

.J.tfa,qyarnyelv. Rendszeres mag-yar nyelvtan. Kk. Dr. Si-
monyi Zsigmond, megfelelő gyakorlatok kal.

Némei nyelv. Az igÁk ragozésanak ismétlése és tüzetes
begyakorlása, névmások. Forditasok. Kisebb elbeszélések és me-
sék betanulása. - Kk. Ballagi K.

Történelem. Közép és újkor megfelelő földrajzzal és tér-
képek készitéaével. Kk. Beck.

Szám tan. Bev flzetés a betű szám tan ba; betűmennyiségek
öszeadása, kivonás, szorzása és osztása; határozott számok hatvá-
nyozása ég gyökkivonása, Kk. Mocnik-Szász.

Mé1'tan. A körre vonatkozó tételek; a kör kerület- és
terület számolása. Kk, Mocnik-Szabőky:

Csillagászati és természettani földrajz. Kk. Szabó Iguácz.
Vegytan. Általános és részletes; elemek, szarvetlen és

szerves vegyűletek. Kk. Fejér-Ipoly.
Rajz. Enek. Tornászet. Gyorsírászat mint rendkivüli

tantágy.

Vallástan Erkölcstan. KIc Dr, Székács József Egyházi
történelem. A reformáti6 terjedése Magyarországban. - Kk.
Pálfy József.

Latin nyelv. Amondattan kiegészitése s befejezése irály-
gyakorlatokkal, a verstan elemei, Kk. Schultz- Varga. Cornelius
Neposból több vezér életrajza. Phaedrusból 16 mese . elemezve
és emlékelve. Chreztomathia latin költőkböl. Kic Rozsek-Simon
Péter. Versus memoriales s azok alkalmazása) válogatott dara-
bok emlékelése, dolgozatok. Latin prosodia és metrika, Kk. Dr.
Habenicht-Garami, '

:Magyar nyelv. Irálytan, szőképek, alakzatok, verstan ele-
mei, megfelelő irályi gy'akorlatokkal. Kézi k. Varga) Polgári
űgyirattan, gyakorlatokkal.



Nemei nyelv. Az erős és gyenge hajlitásu igék ismétlése,
rendhagy6 igék, sz6képzés, bővitett mondatok. Forditások. Apróbb
kedély es elbeszélések betanulása, szavalatok.: Kk. Ballagi Károly .

.Földrajz. Magyarország és a hozzá kapcsolt részek tűze-
tes ismertetése. Kk. Visontay János Térképek készitése ; az
egyes megvék külön és az egész ország.
. Történelem. Magyarország részletes története Kk. Hantho L.I Számtan. Ismétlésűl a hat első művelet betű számokkal.

Határozott számok hatványozása és gyökkivonása. Összetett
.hármas szabály. Láncz szabály. Karnatos kamat és összetett le-
rovat számolás. Első foku egyenletek egy ismeretlennel. Kk.
Mocnik -Szász,

Mértan. Test mértan; szabályos testek ; hasáb, gula; kép-
'gőmbfelűlet P.s térfogat, számolása. Kk .. Mocznik-Szab6ky.

Természettan. Altalános ismeretek; hőtan, delejesség,
villauyosság, hangtan, erőműtan. fénytan. Kk. Gregus-Berec.

. Raj3. Ének. Tornászai. Gyorsirászat, mint rendkivüli
tantárgy.

A tantárgyak heti óraszamának átnézete.
,
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Pálya- és ösitöndíjak.

Pálya dij alapitvány, a magyarországi születésű, de nem
magyar ajkú ifjak számára három tétetett intézetiinknél; a pá-

.Iyázők -a magyar nyelvben szerzett ismeretüket írásbeli külön
dolgozatban, a vizsgálat előtt nehány héttel bemutatni tartoznak.
Ezen alapitók voltak Zaj den Mária, . Szabo Endre és Szabó Mi-
hályné született Zajden Anna, kik egyenkint !OO -1 00 foriritos

. alapítványt hagytak a magyar nyelvben kitűnő előhaladást tanú-
sitó ifjak buzditására, melynek kamatjai a nyilvános vizsgálaton
anyerteseknek kiesztatnak.

. Ösztöndijat alapított: Würzler János 1334 fúrintnyi összeg-
ben, melynek 6%-tóli' kamat ja 10-10 feriritos részletekben
osztátik ki osztályol1k~nt' két tauulónak, ugy azonban, hogya
tanárok a kitűnő tanúlók közűl osztályonként kijelölnek hat
ifjút, azok közűl sorshúzás útján nyeri el kettő. A sorshúzás
két héttel a vizsgálatot megelőzőleg hűzatik és a nyil vános köz-
vizsgálaton adatik át a sors által érdemesltetteknek. A másik
alapító Glacz József Paulison, Aradmegyében 25.5 forint alapit-
ványt tett, oly kikötéssel, hogy annak négy százalékos kamata

,azon ifjúnak adassék pályája bevégzéseig, a ki magát a tanári
'vagy lelkészi pályára ezenteli. A harmadik alapitó özvegy Witty
Sárnuelné, ki fia nevének megörökítése czéljábóJ50 forint ala-
pítványt tett, hogyamennyiségtanban legkitűnőbbnek, az illető
szaktanár által adományoztassék. A pálya és ösztöndijak kamara
111 irt 20 krt tesz oszt, értékben. -

Taaszerek szaporodása.

a) Természettan: Csapos iégszivattyu 10 mellékkészülék- .
kelj Segner kerék és szöőkut; Chiadni készűlék ; hignyugtani
mörleg , rézgolyó és karikák; lépcsőn járó bábok ; Caleidoscop ;
Elektrophor; üveg 'és gyantarud; villany pisztoly.

b) Vegy tan: Gazometer j csappal zárható üvegcső.
c) Természetrajz: ásványok N -Bé.nyáről: fakó ércz 4/ db.

baryt 10, földi viaszk 1, horgonykéneg 5; barn apát baryttal 1
barnapát quarczczal 3, amethyst 2, polibasit és qU9TCZ 1. chalca-
ritit 1, aritimonit ba-ryttal l , barnapát 2, siderif 2, ólomércz 1, mész-
pát 2,galcnit 3, simon it 1, aragonit J, terrnéskén, antimonit2, asbest
1. kősó1, coksz 1, rézkovand 2, réztancsa 1, vas 1, lignit 2, kövület
2, trachit 3, csillámpala gránáttal 1, rhodocrosit 1, agyagpala
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3, csillámpala 1, g-yps 1, perlmutter vasfény 1, quarcz T, mész-
kő 2, barnakő 2, porphyr 4, rézvasércz 1, marmarosi gY~,mánt,
az anyakőben 1, pyrhotin 1, barnapát és pyrit 1,argentit 1,-
ősszesen 8'1 darab.

d) Földrajz: A természettudoményi földrajz kézi atlasza
Dr Schneider Oszkár nyomán Gőnczy Pálés Hunfalvy János.

e) Régiség és éremtárunk Kulcsár Károly, Czékus István
Honéczy Géza és Sáska Irén adományával szaporodott.

f) Gymnasiumi nagyobb könyvtárunk gyarapodott Lampel
Robert küldeményévei : Magyar nyelvtan Ihásztól 20 és 21-dik
kiadás; Magyar olvasó 1--11. rész Tomor Ferencz és Dr. Váradi
Antaltól; Latin olvasó Szénássy-Elischertől j Ovid ed Veress j
Viri illustres 1ványitél, N émet nyel vtan 1 -II. rész N eytöl,
N émet olvasó I-!I. Felsmantöl, N émet gyakorló és 01vaső
Riedltől, Franczia nyelvtan Rákossy-Noeltől, Magyarország és
a földközi tenger Visontaitől, Egyetemes földirat I-II. rész
Visontay Jánostól, Magyar osztrák monarchia Visontaytől, Ugyan-
az Hauke-Környeitől, ugyanaz Dr. Olierven Floristöl, ásvány,
kőzet és földtan Wissinger Károlytól, Asványtan Pokornyi-Dé-
kányt61;Világtörténet I-III. Batizfalvytól, Számtan I-III. rész
Mocnik-Szabokytől, betűszámtan Mocnik-Arenstein, Meanyiség
és természettani. földrajz Hauke-Környeitől ~ földközi tenger
Hauke-Cherventől, Vezérfonal a mértani rajzoláshan Schröder-
től, Mértani szerkesztés tan u.vattől, rajzoló geometria Mocnik-
Szabokytól, Ornamentalis rajz elemei Landaut61.

A Franklin társulat szivesség éből következő müvekkel:
ifiusági iratok tára XI-XII. füzet, Arany Toldy ja Lehr Albert-
től, Schneider képes átiasza Gönczy-Hunfalvy fordításában, raj-
zoló geometria I-II. füzet Landau és Wohltrabtől, Latin verstan
és prosodia Dr Pecz Vilmostól, • Olvasmányok II. rész hetedik
kiadás Szvorényí Józseftől, földrajz Seholcz Alberttől. - Hoffman
és Molnár kiadásából: A magyar királyság és a földközi tenger
vidéke Dr. Brozik Károly és Paszlavszky Jözseftöl.

Zilahi Sámuel kiadésából . A'l ásvány tan és földtan ele-
mei Pap Jánostol, Fischer Fülöp kiadásából N.-kanizsáról : Göthe
Herman p-s Dorotheája Hoffman Mörtöl. Mind ezen szives adomá-
nyekért fogadják a gymnasium ig-azgatóságának meleg köszönetét.

g. Az ifjuság könyvtára szaporodott: a magyar ifjúság
könyvesházának VII-XVlII. füzeteivel és a "Hasznos mulat-
tatő két évi folyamával es Kassó András, Fuchs István, Klein
Mjks~, Führer .Takab, kis' ejándékéval.

410
/ ,
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Tápintézet.

A gymnasium tapintézetében szállással, .ebéd, vacsora,
mosással, ,80 forint évi fizetés mellett ez évben nyolcz ifjú
volt ellátva, a felügyeletet a tapintézet gondnoka teljesitette.

Tannlók névsora.

Első osztály.

1. Braun J6zsef Torontál-N. Sz. Mikl6s izr.
!:?, Darula Lajos Borsod-Miskoloz ágost, hitv. ösztönclijjas
1$. Dessewffy Endre Borsod-Miskoloz rágost, hitv,
4. Deutsch József Borsod-Miskolez izr.
5. Eliás György Borsod-S, Pálfala g. kath.
6. l!'ábián" Gusztáv Borsod~Miskolcz izr. kimaradt
7. Fischer Arthur Borsod-Miskolczizr. kimaradt
8. Fleischer Bertalan Borsod-Miskolcz izr,
9. Fried Armin 'l'orna-Szepsi izr.
10. Jamriska Samu Borsod-Arnőt ágoRt. hitv.
11. J oszke Frigyes Szepes-Ruszkinöcz ágost. bitv.
,12. Kaufman Kálmán Szcpes-Iglö ágost. hi tv.
13. Kisházy Gyula Borsod, Szuha-Ká1l6 hely. hitv.
14. Klein J6zsef Borsod-Miskolcz izr.
15. Lux Gyula. Szepes- Váralja ágostai evang.
16. Máday Károly 'Gömör-Dobsina ágost. evang.
17. Molcsányi Pál Borsod-Görömböly g. kath.
18. Neumari Samu. Abauj-Szántó izr. kiniaradt
18. Ruzsinszky. Lajos Borsod-Miskölcz ágost., hitv.
20. Schlesinger Lajos Borsod-Miskolcz izr.
2LSchlesinger Sándor Heves-Gyöngyö!'
22. Schtileze Vilmos Borsod-Miskolcz ágost, hitv.~tandijmentes
23. SidIo János Borsod-Miskolcz ágost. hit.
24. Szlovenszky' Adolf Szepes-Krompach ágost.
25~ Szloveszky Dániel Szepes-Krompach ágo

ta~dijmente81
J:f

26. Trillhaas Gyula Borsod-Miskolez ágost. hitv.
27. Wiener Ignácz Heves Dorogháza izr. 1

28. Wildner \János Szepes- Leibitz ágost. hitv.
29., Wozárik Károly Szepes- Váralja ágost. hitv.
30. Zúrik Sámuel Borsod-Miskolcz ágost. hitv.

hitv. pályadíjas
hitv. ösztöndíjas

tápintézeti.
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Magán tanúl6:

31, Csemiczky Frigyes Sáta-Borsed ágo b. ev.

Második osztály.

1. Batta István Zemplén-Gesztely hely. hitv.
2. Danczinger M6r Zemplén Bodrog-Keresztúr
3. Gráf Pál Szepes Krompach ágost. hitv.
4. Haniszko János Szepes- Krompach ágost,

IZf.

5. Hercz Ödön Borsod.D.-Győr izr.
6. Kassó András Borsod-Miskolcz ágost. hitv. tandijmentes
7. Kellner Jenő Borsod-Bóta kimaradt
8. Klein Gyula Rorsod-Miskolcz iz.
9. Klein Izidor Borsod-Miskolcz izr.·
10. Kulcsár Lajos Borsod- Miskolcz ágost. hitv, ösztöndijas
ll. Molnár Iván Borsod-Miskolcz hel v. hitv.
12. Murgács ~lárton Borsod-Miskolcz ágost. hitv .
13. Müller György Borsod-Ó.Hnta ágost. hitv, ösztöndíjas.
l4. NeumanAntal Gömör-Putnok izr.
t ö, Schwarcz Mór Bihar-Csilános izr.
16. Skultéty György Zólyom A. Lehota ágost. hitv. tépintézeti
17. Steiner Lajos. Borsod-Miskolcz ágost. hitv.
18. Ver06czky József' Borsod-Miskolez ágost. hitv, ösztöndijas
19. W óhl Lajos Zemplén S. Kesznyéten izr,
20 Zeisler Samu Abauj-Csabad izr.

hitv. tapintézeti
pályadijas.

Magán tanulók

12. Zsóry Barna Borsod-Boldva hely. hitv.
22. Náményi Béla Fuló-Kéres - Abauj

Harmadik osztály .

. 1 A dler Mör Sáros-Eperjes izr. .
2 Batta József Zemplén-Gesztely róm. kath,
3 Dessewffy Béla Borsod-Miskolcz ágost hitv
4. Fischman Lajos Borsod-Miskolcz izr.
ő, Fried Ignácz JI " • "

6. Friedrnan Mór n
•••



7. Fuchs István Sáros-Sovár róm. kath. kimaradt,
8. Führer Jakab Zemplén-Ladnócz izr.
9. Goldman Jenő Borsod-Miskolcz izr,
10. Griinstein Armin" " kimaradt.
11. Joób Miklds Abauj-Fancsal ágost. hitve tapintézeti
12. Klein Jakab Abauj-Gagy-Bátor izr.
13· Klein Miksa Borsod-M.-Csáth izr.
14. Kohn Géza Bihar.N.-Várac1 izr. ösztöndijas
15. Kulcsár Károly Borsod-Miskolcz ágost. hitve
J 6, Lőwy Vilmos Zemplén-Monok izr.
17. Martin József Borsod-Miskolcz róm. kath.
18. Meleky .Aladár Szepes-Svébéez ágost. hitve
19. Roszik János Borsod -Misko}.cz ágost. hi tv.
20. Róth Frigyes Bihar-N -V árad izr.
21. Spitzer Sándor Borsod-Miskolcz izr.
22. Stuncz Mihály Borsod-Miskolcz róm. kath.
23. Szekcsik Elek Sáros-Bértfa ágost. hitve ösztöndijas
24. Wiesner Sámuel Abauj-P.-vendégi izr, kimaradt
25. Wohl Ignácz Zemplén-S.-Kesznyéten izr,

Negyelik osztály

1. Ablonczy Pál Gömör A.-Szuha hely. hitve
2. Danczinger Ignácz Abauj F.-Gagy izr.
3. Dom An Gusztáv Borsod-Finke róm. kath.
4, Kintzl~r Béla Szepes-Leibitz ágost. hitve pályadíjas
5. Koller Gyula Abauj-Kassaágost. hitv, kimaradt
6. Kosztolnyik József Borsod-Miskolcz ágost. hitve .
7. Lippai Béla U ng-Turja-Remete ágost hitv. tápintézeti
8. Pádits Gyula Borsod-Miskolcz görög keleti. ösztöndijas
9. Solcz Árpád Szepes-Lcibitz ágost. hitve
10. 'Zelenka Lajos Borsod-Miskolcz ágost. hitve
ll. Zimmerman Salamon 'I'orna-Jözsafö izr. ösztöndijas

Mag á n tan u 1 6 k.

12. Komjátlry János Borsod-Ti-kesai .helv, hitve
13. Zsóry György Borsod-Boldva hely. hitvj
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Jelentés

Az 188()-81. évi magán viszgálatok 27, 28, juniusban
intéztetnek.

A jövő 188\ ~ 82 iskolai év szeptember 5-ikén veszt
kezdetét; az előző három napon abeirás és a p6tvizsgálatok
tartatnak. Beirási díj 3 frt; tandij 12 frt o, értben. A tápinté-
.etbe szeptember ő-kéig felvétetnek az igazgat6nál jelentkezők

Aveletlen

Alig hevérte ki az anyagi veszteséget iskolánk, a pál'
év előttiárviz után, már 'is megkivé.nta áldozatát. 1879·ben el-
ragadta a volt igazgat6t b. Szánth6 Jánost, s most ismét leszó-
lit egy édemekbeu gazdag, j6akaratban kifogyhatlan. önzetlen
munkást a küzd térről; az ágostai h. ev. gymnasium buzg6 fel-
ügyelőjének Jesze Vilmosnak személyében - a kérlelhetetlen
halál. Mintha az áldozat, mit edulg követelt tőlünk az ide kevés
lett' volna, mintha próbára akarná 'tenni életrevalöságunkat, mint
ha az örökös küzdelem és jajveszékelés volna sorsunk, sujtja
intézetünket a váratlan! Pedig e férfiú nemes önérze re, erőt le-
helt az összhangzatos működésbe, mely az egyház és iskola vál-
vetett törekvése folytán ruegvalösűlasdhoz közelg ; büszkesége
szorgalmat keltett, vidám életet hozott pezsgésbe, mely játszi
könnyűséggel küzdte le a nehézségeket; tettereje határtalan, jó

.akarata magasztosúlt volt ez intézet élete körűl, hol ifjúkori em-
lékeinek jellegér szerezte : a munkás élet küzdve törekvő boldo-
gító jellemét, Ez intézetnek volt növendéke ifjan, ez intézetnek
volt vezérszelleme mint férfiú, ez intézetnek lett legnagyobb
vesztesége a halálban is. Mily édes volt a körében való megje-
lenés, mi tanárok conferencziáink nemes irányát mutathatjuk fel
emlékül, mily sujt6 a búcsú, azt intézetünk növendékeinek le-
hangoltsága tanusitja, kik még nem rég elnöki székében látták
s már is ravatalahoz járúlnak. Birta szeretetét ez intézetnek,
megáldva bocsátja el, mert az emlék, mit reánk hagyott: áldva
szerető gondoskodás.

Folyó évi június ll-én váratlanúl elhalt, távol övéitől.
mint kir, t6rvénysz8ki biró végezve hivatását, június 14-én dél-
utáni 5 órakor' közrészvétünk mellett bocsájtatott örök nyug-
helyére, - alig, még nem is egé~z 40 éves korában.

'Az egyház és gymnasium, valamint az ifjuság hervatag
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virá~gkoszorúját tevé Jiopors6jára, de emlékét; életénék~neme~. tö·
rekvéseít :virágozni látván: enílékét örökre megőrzi. Áldva bo-
esá:~juk isten altalelébe: nyujtott égi útjára, Isten legyen vele
mint volt életében,

Jesze Vilmos szül. 1841. junius 15-én Josze István és
Szi~lay Josephina szülőktől Borsod-Edelényben, hol atY.raher~
ezeg Coburg birtokán gazdatiszti minőségben működött; .fiokat
gondos házi nevelésben részesitették, 1850-ben intézetünk első
osztáljá~a hozták fel s a négy gymnasiumi osztályt itt végezte
szép sikerrel,' az V-VII osztályt a helybeli helv, hitv. lycze-
umpan, a VIlI oBztályt Rozsnyón s Qtt 1858-ban az érettségi
viszgát letette. .ti. jogi pályára szeritelé magát, s azt a pesti
egyetemen bevégezvén, másfélévig a kir.» táblánál joggyakornok
volt. . Visszatérve Marjasay Adám megyei főispáni helytartó
mellé titkárrá neveztetett, s ezen állásában megmaradt akkor
is,mirlőn báró Vay Miklős, később báró Vay Lajos Borsodme-
gye főispáni székébe ültek. 1872-ber:. királyi alügyész, 1875·
ben kir. törvényszéki biróvá neveztetett s ezen. állásában, érte
a végzetes halál. Bóldog családi életet élt 1868 junius 28-kától.
szerető neje Remenyik Irmával s most 6sak az. emlékezet ma-
radt meg. Vigasztalja az öntudat, hogy boldogitva boldogan

. éltek. Gymnasiumunknak felügyelőjévé 1876· ban választatott, s
ez időtől annyi ügyszeretettel karolta fel a gymnasiumban munka
körét,. hogy a megvállás s a végső isten hozzád nagyon fájó
- Legyen áldott emléke. közöttünk.

u ,

).

•.
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ELEMI ISKOLA •

'I..~elentés az elemi iskola 1880-81-iki taneveről.

Az' 1880-' 81 iskolai év szeptemper l-én vette kezdetét.
A tanülők miadjart a tanév megnyitásakor igen szép

számban jelentkeztek. Ürömmel jelezhetem. hogy a tanúl6k lét-
száma évről-évre emelkedik. Helyben lakó éa vidéki más vallá-
suak is, bár iskolánkban semmiféle anyagi kedvezményben nem
részesűlnek s daczára, hogy sok helybeli tanintézetben a tandij
igen csekély, mégis örömest járatják iskolánkban gyermekeiket.
Igy a lefolyt tanévben 'a más vallásnak száma is növekedett.

Ezen tény igazolja, hogy az egy ház reményében nem csa-
latkozott; midőn elemi iskoláit a kor és nevelésügy jelen kivánal-
mai szarint anyagi erejét meghaladva rendezte; a két 'rendes ta-
nitó mellé más két rendes tanitót választott és a négy tantermet min-
den szükséges taneszközzel bőkezűleg.: kettőt ,pedig u. ID •

.L~II. osztályú fiuk és leányok tantermét uj szerkezetű svéd
padokkal is ellátott. "

,; ~ Sőt az egyház áldozatkészsége még tovább is terjedett,
Vezérférfiai ismert nemes godolkozásuknak tanubizonyságát adták
akkor .is, midön belátva, hogya tanítók rendszeresitett fizetésük
,daezárasinesene,k abban a helyzetben, hogya nevelés és tauí-
tás terén megjelent Jelesebb tan- és' szakkönyveket megszeréz-
hessék s igy magokat önképezve, a kerral haladhassanak : egy
tanítói szakkönyvtárt alapítottak azon igéret. mellett, hogy az egy-
ház 'a már megjelent ,vagy jövőben megjelenendő nevezetes tan-
és szakkönyveket éVről-évre reszére megszerzendi.· Ezen szak-
könyvtár jelenleg 236 kötet nagyobbrészt tan- és vezérkőnyv-
böl áll. A tanitói kar ezen könyvtár létesítését Nt. Zelenka Pál
lelkész ur kezdeményezésének és ismert ügy buzgalmának köszön-
heti; - fogadja e' nemes tettéért. e helyütt is a tanitök meleg
köszönetét, Utólagosari 'gyar.apitotta e könyvtárf» 't. Kulosár Kd-
roly egyh. gondnok ur, Tóth, István "Gyermek dalok 100 drb-
ban" czimű munkájával.

Másrészről a tanitói kar a lefoyt tanévben is elkövetett
mindent, hogya gyermekek tanítása étl nevelése a leghelyesebb
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irányban történjék. Ezen czélból a szükséghez képest többször
tartott értekezletet, a midön a tanitók tapasztalataikat, a tanű-
Jókmagokviseletére, a tanfegyelemre és az egyes osztályok ta-
nul6i kö-ött uralkodó közszellemre vonatkozó észrevételeiket
egymással barátilag közlötték.

A tanúlók egészségi állapota az elmult tanévben szeren-
csésnek mondható, a mennyiben az őszszel dühöngött - himlőjár-
vány csak nehány gyermeket ért, s ezek is szerencsésen felgyó-
gyúltak .. A veszedelmes járvány eme szerenesés korldtelésa a
polgármesteri leirat szigorú végrebajtásának köszőnhető, mely
zetint a himlőben ezenvedett ek s ezeknek bár egészséges test-
véreik orvosi bizonyih-ány nélkül nem bocsáttattak az előadásra.

Szomorú kötelességemet teljesitern, midön e helyütt meg-
emlékezem azon nagy szerencsétlenségről is, mely a köztiszte-
etben álló Szeremley Lajos ügyvéd úr családjának boldogságát

(
hosszú időre felzavarta. - elvesztvén mult év deczember 22-én
kedves 9 éves leánykáját,. Margitkát, ki iskolánknak .2 és fé
éven át jeles tanítványa volt. Iskolatársai a gyermeki kegyelet-
nek koporsőjéra egy koszorú letevése . által adtak kifejezést,
melynek szalagjén e felirat volt olvasható: '"Sz. Margitkának -
iskolatársai. "

Folyó évi január 29. és 30-án tartattak a téli, június
26-án és 27 -én a nyári közvizsgák. '

Május 25-én az elemi iskola tanulől a gym. ifjúsággal'
együtt tartották ta vaszi mulatságukat.

A leányiskola összes tanulöi egy rendes kézimunka taní-
!ónő vezetése alatt a kézimunkában ingyen oktatást nyernek,
alámint a lU-IV. osztályú' leányok' a rajzban és szépirászat-

ban is ingyenoktattatnak. A tornászat a rendes tantárgyak közt I

foglal helyet.
V égűl édes kötelességemnek tartom azon örvendetes tényt .

~s feljegyezni, hogya tanítói kar Gflbe Endre kartárs úr kez-'
\deményezése folytán 1880. évi deczernber 29-én az elemi iskolai
nindkétnemű növendékekkel az ágost. ev. nöegylet alaptőkéje
javára. színi előadást rendezett. Szinrekerűlt Forgó bácsi "Kis-
Lilpa-jáhan megjelent "Levél". ezimű., egy felvonásos vigjáték..»
E~t megelőzte "Bariskám" czimű dal, előad-va W ..tagu!rleány ,
iyermekkar által és .•Falusi kis leány Pesten" Czuczortól, sza-
lalta Leszih Ilonka. A szinielőadás után következett: "Az anya"
lziműk,öltemény Vida Józseftől, szavalta Fűrész Ida vés »Oh
ni szép eaz,} eg," "Ez a kislány" dalok,Orelöadva 16tagb,óLá1l6:
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-STU RM A N AND,OR,
ez évi igazgató.

leánygyermekkar által. Az előadás az egyház nagy termében
tartatott, utána az ev. nőegylet közvacsorát és tánczvigalmat
rendezett. A szfnielőadás magában 158 frt 12 krral, a közva-
csórával együtt pedig tisztán 300 frttal gyarapította' az ágost.
ev. nőegylet alaptökéjét.

Szép kezdet s buzditő' példa arra, hogy ily jótékonycélú
ssínielöadasok minden évben tartassanák. -

II. Iskolaszék.

Elnök: Dr. Mark6 Lászl6 Borsodmegye főorvosa,
Jegyzője. Ifj, Czékus István tanító.
Hivatalból tagjai: Zelenka Pál lelkész, Sturman Andor

igazgató .tanitö. Wolfgang Lajos, Gebe Endre tanitók, Leszih
Lajos tanodai pénztárnok.

Választott tagjai: Fischer Lajos. Fűrész Ferencz, Korbély
József, Mahr Nándor, Kmety Mihály, Schmiedt Mihály, Trillhaas
Henrik.

Ill. Tanitói kar.

,StU1'man lndo«, rendes tanitő, önállóan vezette a fiiskola
1. 6s·II. osztályát hetenként 22 órán, ezenkivül tanitotta a raj-
zotés szép.irászatota fiiskola III-IV. és a leányiskola Ill-VI.
osztályaiban, hetenként 4 órán, heti 6raszáma 26, ez évi igazgató.

If]. Czékus Lsiotin, rendes tanít6, önállóan vezette a fi-
iskola lII-IV. -osztályát hetenként 2] órán, ezenkivül tanította
a tornászatot a fiiskola I-IV. osztályaiban, hetenként 4 órán,
hetióraszáma 25.

Wolfgang Lajos, rendes tanító. -önállóan vezette a leány-
iskola Ill-VI osztályait, hetenként 22 órán, ezenkivül tanitotta
az éneket a fiiskola I-IV osztályaiban) hetenként, 3 órán, heti

.~'őraszáma. 2ó,' ,'t : ,,~ ·"l.

Gebe Endre) rendes tanító, önállóan vezette a leányiskol
1. és II. osztályát, hetenként 24 órán. a kertészet tanitója.

- Özv. Sz~rényi Károlyné, rendes tanitönö, tanitotta a kéz'
munkát a leányiskola 1- VI. osztályaiban, hetenként 8 érán.

I
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-IV. Tanter-y,- .,r

A tantárgyak á 'tiszai ágost. 'hitv. ev. -~gyhá~kerület i". M-
tal elfogadott tanterv ezerint a következö tankönjvekből- -tanít-
tattak : " "

Vallás- erkölcstan. Bánhegyi és Sztehló ,JánostóE Magyar
I1yelVtan~Nagy LáA~]ótólátdolgozta KoméromiLsjostanár.

Magyarok története: Ballagi Károlytól.
Földrajz: Lakits Vendes és Neiger Sándortól.
Természetrajz : Reisz Henriktöl.
'I'ermészettan : Mauritz Rezsőtél.
Polgári' jogok: Mayer Miksától.
Magyar olvasőkönyv : Gáspár Jánostól.
Magyar A. B C és elemi olvasókönyv: Gönczy Páltól.
Némét A B 0")) " ""
Számtani példatár Dr, Emericzy Géza és KárpétiEndrétől,

V Ősztöndijak .

.Az elemi fl- és leányiskolai tanulők számára ösztöndíjat
alapitottak : . .

1. Néhai Rácz István ps Fimko Zsuzsanna 200 frtnyi
összegben, melynek 6%·tóli kamat ja felerészben a fiu, - má-
sik fele a leányiskolára esik oly kikötéssel, hogy ez a legjobb,
miskolezi születésű ágost. ev. tanúJónak ösztöudijűl szolgáltassék
ki ily forma szabály szerint : a felsőbb osztály ba járó sösztöndijra ér-
demes tanulök közűl az illető osztálytanit6 3 jelöl' ki, ~eze-kpe-
dig a nyári, közvizsgakor 'sorsot húznak és a' sorsnyerönek- ott
azonnal adatik '.át a 6' frtnyi ösztöndíj. ".~ " ':,;,'\

2.' Néhai '.Würtzler János 2000 frtnyi 'összegben úgy,
hogy ezen összeg 6°jo-tóli kamatjából 120 torintből, 80 forint a
gymn. essék, 40 frt, pedig az elemi. fi-és leányiskola IlL--IV

. osztályaiba jár6 legjobb tanülők között 5 frtnyi összegekben osz-
tassék ki ily formán: azilletőosztálytanit6 osztályonként kijelől
6-' 6 arra érdemes tanűlét valláskülömbség nélkül s ezek .kö-
zűl ,2 ',~ 2 sorsnyerőnek. azonnal adatik át az -öeztöndij,

3. Néhai Klein Endre 100 frtnyi összegben, malynek
7'oYof-tóliI kamat ja a-fiiskdlábantinsztatik ~ki, .oly: formán, hogy 4
frtot a .III -IV oszt: 3 'frtot-pedig"azF-IIkapjon egy arra
érdemes, tanul6 vallas skö lömbség- nélkűl, kit·tanúl6 társai magok
jelölnek- ki.ta nyári közvizs-ga alkalniával.. - i:, >.1;1



Elemi iskoláink négy tanterme közül kettő új' svéd' pa-
dokkal s valamennyi minden szükséges:.butorral el van látva.

1. Tanitói szakkönyvtár.
:F;z·ije~enleg2.37 kötet szakkönyvből áll.
i\z.:ifjuságL könytár, mely 79 kötetbőlállott, az árviz ál-

. , ciozata lett. .
2. Irva-olvasás és beszé a-értelem gyakorlatokhoz

szükséges taneszközök. I

24 drb, fali olvasó tábla Gönczy Páltól 2 példány; irás
és n~omt~tásbeli mozgatható betűk 2 péld. szeraléleti képek 10

, darabban.:" ' .
>' ,Ci:;'!?, C 3. Szá~tani }aneszközök. '
" 'Számológép goly6kkal 4 péld.; méterrud, liter, decziliter

cetifiliter, bádog literes koczka szétszedhető fakoczkaval. 2 db.
gramm, 2 db. két gramm, ötgramm, 3 db. tizgr, 1 db. huszgr.,
1 db. ötvengr, 1 hektogr. ,és kilogramm, rnindez két példányban.

4. Súibadkézrajzi és szépirászati tan eszközök: Weinber-
ger-féle hálózat rajzminta 24 füzet (240 darab); Hermes-féle
rajzmintákböl. 105 tájkép, 24 állat, 27 virág. 50 ékítmény,
Lövényi Jozséf ütenyirási minták magyar-német, Dölle Ödön
rajzpéldányai.

, 5. 'Termeszettani 'tane'szközök.,.'- "< ,

DofuBÓ'rú'lencse; homo~ú lencse, hőmérő;Bunzen ujabb
vilany telepe, gyallta1epény dörzs villanyossághoz rókafarkkal;
üveg rúd ;~özlekedő csövek, 12 kémcső állványnyalj 80 em.
hosszú üvegcső a levegő nyomásához, bajcsövek parafábafoglalva
(6 db) Wulf-féle palack; üveg kád, tölcséres és görbitett űveg-
cső köneny fejlesztéshez; elpároló porcelán csészék; borszesz
lampa üvegből közönséges szivó (lopó) szivornya; üveg' tölcsér j
szeszmérő ü,veghenger; üvegbura, .gyertyatartd az éleny elfogyasz'-
tásához';' fOfi'alo, ,palaczk; gőzgép,-, borszesz lámpa sárga rézből,
üveg hasáb; bádog edény ,3 nyilassal ayizny?más.ához; , üve&,e~
köszörűlt dugóval savaK'tartásá;ra; faheng,~~J' ~&,y~,Qsulyidwn;~á.~:
dog váló, 3 fagolyó é's tartó "a lejtőhö.E ut,közőgóp;: kaJmár ,
mérleg, tömör és üres "henger ~~rchim~de,~.,el,'vMleZj,kö~önséges~
f~v~ó",~lf~; .~~)'fWR:~,~~~~,~$a;Sor;'f:?elejvas.,ilill'/,i,t.Ü, Héró; ~aeR~j,a~;
VIZlPUskt,(~:~Cf;~&)q};l,J(gpPit~F~es,zettall1 táplal, (8.; db.); ;,har:()rp,lah"
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bádogból, borostyánkő; mind ezen természettani tan eszközök két
példáD:yban.. .

6. Természetrajzi taneszközök

Virányi : Elmösök, természetrajzi ábrái 2' péld; madarak
1 péld.hüliök. halak stb. 2 péld; Rasch természetrajzi ábrá

'16 táblán 4 péld., J .,

7. Földrajzi taneszközök

2 nagy földgömb délkörrel. 2 kisebb földgömb délkö.~
nélkül; magyarország fali térképe 5 péld; osztrák-magyar biro-
dalom fali térképe 2 péld.; Eur6pa fali térképe 4 példi. a föld.
öt részének fali térképe 6 péld.: Borsodmegye térképe 2 péld..

VII. Az' elemi iskola fanulóinak nóvsora.

a) A fl isk o 1 á ban.

Elsö osztály.

1. Bárány Gyula róm. kath, Borsod-Miskolcs
2. Boor Károly ágo hitv. II "kimaradt.,
3. Danhauser Károly ágo hitv." "tandijmen~~~.,

" .. , I

4. Darula Pál ágo hitve ". . «(,'
5. Domonkos Pál ágo hitv. " "tandijmentes
6. Hlatki Gyula ágo hitv. " " "
7. .Huzrik Lajos ágo hitv. " . " "
8. Kisházy Béla hely. hitve Gömör-Pelsőcz
9. Klein Elek róm. kath. .Borsod-Miskolcz

10. Klein Kálmán rom. kath. " "
11. Korcsmárik Samu ágo hitv." n
12. Krausz Emil ágo hitv, " "
13. Kripko János ágo hitve » 11

14. Kühne Andor ágo hitv.' " ".
15., Leszih Lajos ágo hitv. . . It "

16. Lichtenstein Imre ágo hitv."" .'
17. LindtneriÁrmin ág: hitv. ev. Abauj-Kassa, kimaradt, tandijm,
18. Linczény Vilmos ág, hi tv. ev. Zélyom-Besztercsebénya '

} II

tandijmentes
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19~ Lipták K~J.'oly ág.. hitv. ev., Borsod-Miskolcs
20. Novák Imre ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz, '
21. Pavlovics Lajos ágo hitv. Borsod-Miskolcz tandijmentes
22. Polity Pál gör, kel. ""
23. Radvány István ágo hitv. " ~
24· Sánta Ernő róm. kath. Zemplén-Satoralja-Ujhely.
25. Sissovics Zsigmond róm. kath. Borsod-Miskolcz.
26. Szab6 Lajos róm. kath. Horvátcrsz-Zágráb
27. Szab6 Samu ágo hitv. ev. Borsod-Miskclcz.
28. Szelcsán József ágo hitv. ev. Boraod-Alsö-Zsolcza
29. Sztojánovics Dénes gör. kath. Szolnok
30. Tóth, Árpád ág.: hitv. Borsod-Miskolcz tandijmentes
31. Tózsa Károly ágo hitv, Borsod-Miskolez n '
32. Zoeher Frigyes rom. kath. Budapest, 3o::lzniába költ,

. Második osztály.

1. Alhert Ede ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
2. Buhinszky János róm, -kath. Borsod-Miskolcz.
3. Czirják Adolf ágo hitv. ev. Szepes-Béla
4. Domonkos Lajos' ágo hitv, ev, Borsod-Miekolcz
5. Eszterák Kálmán ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz
6. Fajesik Imre ágo hit", ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
7. Fajesik Lajos ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz " '
8. Forszt Károly róm. kath Abauj-Kassa Munkácsra költ.
9. Geró Sándor ágo hi tv. ev. Borsod-Miskolcz tandimentes

10. Hajász Lajos ágo hitv. ev. Borsorl-Miskolcz .
11. Harcsár Lajos ágo hitv. ev. Borscd-Miskolcz Kassára költ.
12. Kassó József ágo hitv. ev. Borsod-Miskoloz tandijmentes .
13. Koller Károly ágo hitv. ev. Pozsony ,
14. Kopácsy Béla helv.hitv. Borsod-Miskclcz
15. Krompeeher János ágo hitvev. Borso.í-Miskolcz tandíjmerites
16. Paraszkay Gyula ágo hitv. ev. Szabolea-N yiregyháia '
17. Polez Lajos ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
18. Roszik Lajos ágo hitv. ev. "" '
19. Scháck Kálmán rom. kath." "
20. Sz-ghö Barna hel v. hitv:" "
2 L SzkokanPál ágo hitv ev. "" " -Dobsindra költ.
22. Trillhaas Lajos ágo hitvev. ,," "
23. Zamborszky Dénes ágo hitvev. Budapest
~4. Zocher Ottó róm, ,kath. Csopgéád-Sz'es-ed Boszniába költ.
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Harmadik os ztály.

1. Bede Kálmán helv. hitv. BOl'~od-Miskolcz
·2. Boncsó Árpád ag. hitv. ev. " "
3. BortnyikGyula ágo hitv. ev." »)
4' Clementisz Ferencz ágo hitv. ev. Budapest
5. Csomós Mik16~ róm. kath. Borsod-Sikátor
6. Darula 'György ág hitv. ev. Borsod-Miskolcz
7. FOI'S",t István róm kath, Abnj-Kassa Munkácsra költ.

I 8. Futasz János ágo hitv. ev. Szabolea-N yiregyháza
9. Füleki István ág·. hitv. ev. Borsod-Miskolcz R<nsnyóra költ,

10. Hatki Ján'os' ágo hitv. ev,,, " '
1]. Kenrád Gyula ágo hitv. ev." "
!2. Meskö Béla ágo hitv. ev. " "
13. Nagy Ferencz r6m. kath. Borso d-Nagy-Csécs
14. Perczel M6r r6m. kath. Budapesre költ.
15. Sulcze Gyula ág hitv. ev. Borso d-Miskolcz
16. Szakonyi István ágo hitv. ev· Vas-Kis-Cz ell
L7. Szepcsik János ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
l S, Tóth La.os ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
L9. Vadász! Miklós helv, hi tv. Borsod-Noszvaly

IV. osztály.

1. Bartkő Sándor ágo hjtv, ev. Borsod-Miskolcz
2, Benyovszky 'József ágo hit.v 'ev. Borso d-Miskolcz
3. Fabinyi Kenrád á.g hitv. ev, Szepes-Busócz
4. Gebe Mihály ágo nitv, ev- Gömör-Jdlész tandijmentes
5. Grundik Károly ig hitv- ev· Borsod-Mískolcz "
6. Húber Ferencz ágo hitv ev- Zólyom. .

, 7. Istvánko Lajos ág', hitv: ev' Borsod-Miskolcz taridijmentes
ö . .Ioob Gér.a ágo hitv- ey, Abauj-Fancsal
9. Karácsonyi Kélmán hel v· .hitv- HajduDebreczen

10. Kaukal János rom. kath- Szabo l eaTí Polgár
1]. Martin Iván róm' kath. BOFBOd-:\1iskoz
12. Pavlovics .Iózsef ágo hi tv. ev. Borsod-Mjskolcz tandijmentes
lJ. Scháck ' Antal' róm- kath Borsod-Miskolcz
14. S~hwartz Károly ágo hitv. ev, Borsod-"Miskolcz
15. Steiner Béla ágo hitv. ev. Bo rsod-Miskolc» .
16. Szeremley Gyula -helv •. hitv, Borsod-Miskolcz
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"
b) A 1 e á ft Y isk o 1 á ban

I. osztály.-

1. Albert Gizella ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz.
2. Bénisz Mária ágo hitv. ev. " ,,'
3, Czakó Albin helv. hitv. Borsod-Miskolcz
4. Pischervl úlia ágo hitv. ev. N ográd-Salgö-Tarján
5. Holezer Anna ágo hi tv. ev. Borsod-Miskolcz
6, Rolczer Ilonka ág. hitvev." "
7.. Horváth Róza róm. kath. Bereg-Muzsaly
8. Istvánko Mária ág, hitv. ev. Bcrsod-Miskolcz
9. Kaunics Julia ág~ hitv. ev. Borsod-Miskolcz

10. Kmety Márí~ ágo hitv «Ó, ev.: " " tandijmentes
ll. Kocsi Etel ág, hitv. ev- " "
12. Lindtner Margit ágo hitv. ev. Szabolee-N yiregyháza kim. tan
13. Máriássy Ida helv. hitv. Borsod-Senye
14. MoICRányi Mária ágo hitv. ev. Borsod-Edelény tandijmentes
15. N ovák Ilona ágo hitv. ey. Borsod-Miskolcz .
16. Pfligler Mária róm. kath. Borsod-Miskolcz
17. Sébneider Erzsébet ágo hitv, ev. Borsod-Hiskolcz
18. Spernovics Nandin ágo hitv, ev. Abauj-Kassa
119.. Szabó Anna rom kath. Budapest
20, Szepcsik Mária ágo hitv- ev. Borsod-Miakolcz tandijmentes
21. Szerdahelyi Sarolta rám. kath Borsod-Miskoloz
22.' Tóbiás 'J~liska helv, hitv. Borsod~Mjskolcz

.23, Tóth Margit hely. hitv. Borsod-Miskolcz
24. 'Varga Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod-Mískolcz tandijmentes
25. Vokurek Franciska ágo hitv. ev .Borsod~Miskolcz
26. Volny Anna ágo hitv, ev. Borsod-Miskolca
2i. Wachter Etelka ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz .

. 28. Zurile Margit ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
29. Zsáry Erzsébet ágo hitv- ev, Borsod-Miskolca

-ll: osztály,

1. Benyovszky ,Esiter ágo hity.~v. Borso~.,Mjskolcz ....
2. Grundik f'Zilma :.ág. hitv- ev. Borsod-Miskolcz .tandijm entea
i5. Hajász "Lina ág .. hitv; ev. Borso d-Miskolcz
4. HaniezkéTda ágo hitv.vev- Borsod-Miskolca \ .
5. Kazay Margit hely. hity. Borsod-Miskolcz
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~. Kerékgyártó 'Berta "ág .. hitv. ev. Borsod-Miskolcz
7. Klein' Szerénke. helv. hitv. Borsod-Miskölcz

'8. Krausz Olga ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
9. KÚRZ Kornél róm. kath. -Borsod~Miskolcz

10. Leszih Etelka ágo hitv: ev. Borsod-Miskolcz
11,. Lichtenstein Malvin ágo 'hitv.· ev .. Borsod-Miskolcz
12. Lipták Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod-Miskolczr
13. Magyar Anna' hel v, hitv.Borsod-Sajó-: Velezd
14. Martonfi Aranka TÓm. kath. -Szehen-Szész-Sebes
15. Mezey Teréz ág'o hitv.: ev. Borsod-Miskolcz

• r

tn. Rudy Jolán ágo hitv, ev. Borscd-Miskolcz
17. Szelesén Zsuzsanna ágo hitv. ev. Gömör-Rimaszombat
18. Szentkereszti Ilona' róm. kath. Somogy-Kaposvár
19. Szerényi Annajig. hitv. ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
20. Zahórnáczki Eleonora r6m. kath. Borsod-Miskolcz

• !'

Harmadik osztály. .,

1. Alberth Emilia ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz
2. Broszrnan Mária ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz ','l
3. Fűrész Ida ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz .

'4. Krnety Zsuzsanna ágo hitv. ev, Borsod-Miskolcz tandijm,
5. Mihalecz Zsuzsanna lieg. hitv. ev. Borsod-Miskolcz '~".-.
6. Molnár Margit helv, hitv. Borsod-Miskolcz Budapestre költ.
7; Molnár Patina helv. hitv, Borsod- Miskolcz .
8. Mrencso Malvin ágo hitv , ev. Borsod-Miskolcz ;(
9. Ódt>s Antonia ágo hitv, ev, Borsod-Miskolcz tandij mentes

10. 'Polacsek Juliska ág-, hitv. ev. Borsod-Miskolcz c'

ll. Szeremlev Margit helv. hitv. Borsod-Miskolcz meghalt
12. Trillhaas Ilona ágo hitv. ev; Borsod-Miskolcz
13 .. Volny Margit ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz

Negyedik osztál y.

1.; Balkovics Má:ria ágo hitv: ev. Butsod-Miskolcz
2. Diano vszki Ilona ágo hitv. ev, Z6lyom-Beszterczebánya
3. Fajesik ..1 űlia ágo ,hitv. 'ev, ~orsod-MiRkolez
4. Haniszkö Mária' ágo hitv. ev, Boreed-Miskölca- .

'b:lbos' Karolina:: ág, 'hitv, ev. GÖÍnÖ'r:Torn;állyjli 1:., e

6. Kerékgyártó Gizellaág. hitv. ev, .Borsod-Miskolcz
7. Kon~ári Petronella iág. hitv.- ev. Pest-Pilis-Domony



8. Leszih Margit" ag. hitv. ev. Borsod-Miskolez ,
9. Mallö Anna ágo hitv.eY. Borsod-Miskolcz kimaradt

10. Melczer Amália ágo hitv. ev. S7epe's-Duránd
'11. Molnár Júlia hel v'. hitv. Borsod-Ft-Zsolcza.
12. Novák Karolina ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz
13. Polcz Karolinaág. hitv. ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
14. Szedlék Mária ágo hitv. ev. Görnör-Sebespatak ,
15~T6zsa Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz tandijmentes
16. VastaghRóza róm. kath. Borsod-Miskolcz

--.••.-~----

\,

I -



VIli Rovatos kimutatás az elemi iskola tanulóiról az 1880j81-iki tanévben,

IÖs~zf\senil 64 1 7 118 1 2 191 II 86 1 4 II 1 91 II 82 I 9 1 91-11151 261 161 201·· 71 71127141122 1 1 112~19\

I Lean,iok ' .ti ililII. oszt.. 21.. 4 4 - 29 28 1 - 29 27 2 29 16 9. 1 2 1 - 9 10 5 5 5 29
III 13 3 4 - 20 :1.0 - - 20 18 2 20 - 9 9 2 - - 5 5 10 - 1 20
Illi. ,:' 10 3 I - - 13 13 - - 13 13· --;; 13 -- 1 3 6 1 :2 10 3 - -:2 13
IIV." 14 1 1 - 16 16 - - 16 14 2 16 -- - -- Í> 4 7 9 i 7 - - 2 16
i össz~senll 58 1II I 9 1 ~I 78 II 77 1·\ 1 -1 78 II 72 1 6 1 78 II 161 19[ 131 151 61 911331251 15 1 5 11101178

iöSS~~tté~1164J_~118LJ 91 I~ l±.~~J~~~/ 7 27141 22 '

: leányo~-1781! 7711 1 ., 78117216 \ 78/1161191131151 61 91133/25
1

151

iÖssz~spnII12211812~12 1 16L631.5 J ) J 1691115'4\ 151169113~51~913~.~ 16J1601661.37 1
Jegyzet. A ~lá8. helyekről ide költöz.ö~itt l~kó szülők gyermekei hel ybel iekne k tekintetnek. Évkö1.beu kimaradt'll fiu és 4leáuy.

--.- - - ~ ..•. ~ - ~ .- ----_. .,

,-"
i '
1 Vallásra nézve Nyelvren. Lakhelyre n. Korra nézveOsztályzatra ll. ~ e
pS7.tály . 8 ~

I " ".:~::I~:~·I'·+.". '",,,·1,,'+" 1''''·. ",1'+'·1''''· ,"+81"118"118111187+4j'I·1j+,.+,g, Il~
l' Fiuk I I 1 /1 1, 1 I I / III.· oszt 22 ] 7 f 2 32 ~~ 2 1 ~2 321 - 32 15 1~ 3 1 - - 9 12 11 - 9 32
ll. "1 18 2 4, - 24 ,20 1 - 24 24 - 24 - 12 4 7 1 - 8 13 3 - 8/24
InI. " 1/] 3 / 2 4 - 19 II 19 - - 19

11

14 l' 5 19/ - 1 8 6 2 2 4 9 5 I 1 2 19

IlV, " II 2 3 ~ 16 115 1 - 16 12 4 16 - - 1 6 4 5 6 73f - 4 16
. ill ' ill. 1 1·

j



IX. Értesites a jövő 1B91~B2-iki tanévrő!.
, ,

A jövő 1881-82·iki tanév szeptember -l·én kez-
dő'dik .

. A megelőző 3 napon u. m. augusztus 29, 30 és
31-én a beírás az ezen évre megválasztott elemi iskolai
igazgató által eszközöltetik.


