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Mozzanatok.
Az 1881-82-ik
iskolai év szeptember
hó első hétföjén
ünnepélyesen megnyitva kezdetét vette, az ifjúság az oszályokban szorgalornra buzdítva, engedelmességre ösztönözve, egyszóval
teendőiré figyelmeztetve, munkájához látott.
Országosan tudva van. hogy Miskolcz környékén
188l.
év szeptemberében nagy katonai gyakorlatok tartattak a király
jelenlétében. A város és testületek siettek a felséges úr üdvözlésére. Ez a tanári
karnak is némi teendőt adott. Azért
is rnindjárt
az első napokban szept. 7-ikén
conferentia
tartatott. melyen az uj onnan választott gymnasiumi
felügyelő
Dr.
darkó László megyei főorvos úr elnökölt. Egyúttal lelkes beszéddel s a tanárok szives üdvözl etével foglalá el székét. Elhatároztatott, hogy mindenben. mit a város rendelend az ünnepélyességre
nézve résztveszünk s ugyanakkor szeptember 9-kétől
13-ikáig .szűnidő adatott.
Szept. 9-én a felséges úr, a király várására
s üdvözletére az ifjúság tanárai vezérlete alatt reggel 9 órakor
kivonúlt a tanács által meghatározott helyre. E hely a buzavásár
eleje volt, jobb felől a városból kifelé menve. Nem sokára
a
vonat ágyúszó közt megérkezett s akiséret bevonült
s a felséges úr a király jött, üdvözölve a hű néptől s az ily látványra
örvendő gyermek seregtől, mely égő arczczal s örvendve kiáltá
felséges urának, királyának
a szivből fakadó éljent.
Este- a város kivilágíttatott s iskolánk is, bár a közhelytől távol fekszik, részt vett a fényárban,
melyben a város
úszott.
Október hó 15-én az iskolai törvények az összes tanári
t;S tanítói kar jelenlétében
fololvastattak az ifjúságnak s egyuttal az ösztöndíjak
is az alapítók végakarata
szerint az ífjúság
buzdításaúl felernlíttettek : ennek végeztével
a helyi szükség
Mta,] parancsolt szüreti szűnidő 10 napra kiadatott. Mely szúnidő
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után a tanítás minden rnegszakítás nélkűl rendesen folyt, nem
zavartátva
meg semmi körűlmény
vagy betegség. által.
Az első félévi vizsgálatok januarius 27-én, 28-áll, a második félévi szigorlatok junius 22. és 23-ik, a nyilvános köz- I
vizsgálat pedig 26·ikán tartattak.
1
Ugyancsak az iskolai könyvtárt
két növendék szives áldozattal és szülöik beleegyezésével egy pár könyv adományozá- )
sával gazdagiták. Fogadják köszönetünket.
1882-ik év május 4-én volt az iskola májusi mulatsága.
Az idő gyönyörűen
kedvezett, s a mulatság nem hagyott kivánni valót. A megmaradt költségeken pedig a nagyon szükségelt iskolai 4 dob és egy másnemű
zeneeszköz
kijavíttatott.
melynek költsége 13 frtot tett ki. Itt meg kell emliteni azokat, kik anyagi áldozattal is
emelték a mulatság
értékét.
mint az igen t. Radvány : Istvá
felügyelő, és Dr. Osáthy Szabó István és Zurich János urak, a boldogitó
érzéshez.
melylyel őket az ifjak áldották, legyen
szabad a mi őszinte köszönetünket
csatolni.
Algymnasiumunk
a .magyarhoni e. e. e. gyámintézet
egyik fiókegyléte
lévén, annak növendékei a pénztár gyarapitásához következö összeggel járúltak: A IV -ik osztá1yból: Dessewffy
Béla 20 kr. Degen Lipót 10 kr. Durst Győző 10 kr. Fischman
Lajos 10 kr. Fried
Ignátz 10 kr. Friedmann Móricz 10 kr.
Goldmann Jenő 20 kr. Glatz Gyula 10 kr. Egerer Gedeon 20 kr.
Kohn Géza 20 kr. Kulcsár Károly 10 kr. Joób Miklós 10 kr.
Klein József 10 kr. Piutér Andor 10 kr. Martin József 50 kr.
Rott Frigyes 25 kr. Spitzer Sándor 20 kr. Wohl Ignácz 10. kr.
A IlI-ik osztályból: Draveczky Dezső 30 kr. Groszmann
Jenő 10 kr Hercz Ödön 20 kr. Müller
György 10 kr. Verbóczky József 10 kr. Wohl Lajos 10 kr. Kulcsár Lajos 10 kr.
Molnár Iván 30 kr. Pfiiegler Bertalan
20 kr. Steiner _ Lajos
20 kr. Danzinger Mór 10 kr. Kasztriner Miklós 20 kr.A Il-ik osztályból: Oerva Lajos 10 kr, Dessewffy Endre
20 kr. Darula Lajos 10 kr. Elias György 10 kr, Hűtter Sán-·
dor 10 kr. Kassó András 10 kr. Lux Gyula 10 kr. Molcsányi
Pál 10 kr. Szlovenszky Dániel 10 kr. Wiener
Ignácz 10 kr.
Jamriska Samu 20 kr. Wozárik
Károly 10 kr. Sidló János
10 kr. Farkas István 20 kr. Neumann Antal.20 kr. Az l-ső osztályból: Achátz Rezső 10 kr. Késmárszky J.
50 kr. Jarabin Alajos 10 kr. Martin Iván 50 kr. Klein Ede
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10 kr. Riszdorfer Béla 10 kr. Pintér Ödön 10 kr. Krompecher
Ödön 30 kr. Wozárik Tivadar 40 kr. - Schwarcz Károly 10
kr. Rumanovszky György 10 kr. Hirth Róbert 20 kr, 'I'rornp. lel' Elek 20 kr. Zurick
Samu 20 kr, Joób Géza 10 kr.
Koehler Gusztáv 10 kr. Schack Antal 20 kr. Összesen tehát: 10 frt 35 kr.Május hó 14-én járult a tanári kar és az ifjúság
az
űr asztalához, megelőző napon Mészáros Ferencz e fontos cse- lékvényhez tartalomdús
beszéddel' készíté elő az ifjúságot.
Eigner József úr keresztesi lakos szives . készséggel
7
darab régi pénzt ajándékozott az iskolának,
melyet az legszivesebb köszönettel fogadott.
Hasonlóképen
a Németországi
Gusztáv Adolf egylet
Schneidemühl fiók-egylete Nielander által ez évben ismét küldött az iskola alaptőkéje gyarapítására 50 márkát (vagyis 28
frt 75 kr.) az evang. egyház lelkészéhez.
Járahin Lipót margitfalusi állomásfőnök
úr, kinek kis
fia iskolánkban' jár. hozott fia meglátogatásával
több szép
ásvány példányt az iskola számára, mely is a legszivesebb
köszönettel fogadtatott.
/
Nem mulaszthatom el kijelenteni,
hogy vannak
sokan
és számosan az egyház tagjai között,
kik ily nemű dolgokkal,
minden maguk mcgeröltetése
nélkül gazdagíthatják
az egyes
iskolák gyüjteményeit, mint: ásványok, régi pénzek, egyéb régiségek vagy állatok s azok tojásai. melyek előttök bár mily
becsesek legyenek is, idővel elveszésnek vannak kitéve. Mi kérünk minden igaz egyházi evangelikust és minden derék
ember barátot, hogy légyenek hasonló esetekben ránk
figyelemmel, - mi ezen ajándékba nyert dolgokat híven megőrizzük s
annak idejében az ifjlÍságga~ is megismertetjük,
mig az illetőnek legmélyebb
köszönetünkot
is tudomására hozzuk.
Honéczy Géza tanár márczius elején ránehezűlt
nehéz
betegsége miatt,
az iskolatanács
által teendőítől fölmentetett,
hanem az általa tanított osztályok másoknak
adattak ki, kellő
gondozás végett, - azon reményben,
hogy az illető tanár úr
egészsége helyreálltával, jövő év szeptemberében, a mint a kilátás kellőleg igazolja is ezen tényt, - megkezdhetí a .tanitást.
A mult év több havában Lampel Róbert
könyvkereskedő kiadásában
megjelent több tankönyvvel ajándékozta meg
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iskolánkat. Ugyan ezt tevé Dobrovszki és Franko, s hasonlokép
. több külföldi könykereskcdő.
Jegyzékét a könytárnál
soroljuk föl.
A tanári

hónap

confcrentiák

ez

évben

is

közép első keddi napján megtartattak

többnyire
sannak

minden

jegyző-

könyvel a tanári kar munkásságát tárja föl.
.
Az ifjuság magaviselete
az év folyamáb-n
minden tekintetben dicséretesnek
mondható, nem merült föl semmi baj,
és még kisebb botlás sem háborította a nyugalrnat, -

Iskola tanács.
Gymnásiumi felügyelő: Dr. Marko László, megyei főorvos.
Tiszteletbeli tagok:
Radvány István egyházi felügyelő,
Zelenka Pál lelkész. Hivatalból tagjai: Barzó
József, Honéczy
Géza, Horváth Sándor, Mészáros Ferencz ; rendes tagok :Furman János, Korbély
József, Kulesár
Károly, Leszih Lajos,
Lichtenstein
József és Dr. Glósz Károly, ügyész.
Pénztárnok : Kulcsár Károly.
Tápintézeti gondnok (ephorus) Mészáros -Ferenc».
Könyvtárnok : Zelenka Pál és Honóczy Géza.
Jegyző: Mészáros Ferencz. ~
.

A tanári 'kar s az általuk előadott tantárgyak.
1. Bar z J zs ef, rendes tanár, tanította a hittant mind
a ~égy osztályban, egyháztörténelmet
a harmadik és
osztályban; a' földrajzot az I-ső II-ile és IV ik osztályban, a
nénrét nyelvet mind a négy osztályban; s a természetrajzot a
Il-ik osztályban. A második osztály főnöke, s ez évi igazgató.
2. Hon é c z y G é z a, rendes
tanár, tanitotta a latin r
nyelvet mind a négy osztályban. A harmadik
osztály fönöke,"
könyvtárnok.
.
3. II o r v á thS álld o r, rendes tanár, tanította a magyar
nyelvet mind a négy osztályban, a történelmet II. IIl. és IV-ik
osztályban. A negyedik osztály fönöke.
4. M ész áro s Fer e n c z, ~endes tanár, tanitotta a
menynyiségtant mind a négy osztályban, a természettani
földrajzot és vegy tant a IIl-ik, a természetrajzet
az l-ső, természettant a IV-ik osztályban;
gyorsirászatot
a Ill-ik és IV-ileó
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~ztályban. Az elso osztály fönöke, az iskola
tanács
és tanári"
rtekezletek jegyzóje.
5. Ozékus István, tanította a tornászatot
mind a négy
sztályban,
6. S tur m a n And or, tanitotta a' rajzot,
7. VVo 1f gan g L a j o s, tanította az éneklést.
8. Z o m bor y Bél a, római kath, lelkész, hitoktató.
9. Ros o n fel dMa y er. rabbi, hitoktató. -

A gymnasium négy osztályában előadott tantárgyak.
Első

Vallástan.

Hittan.

osztály.

Luther

kis kátéja.

Egyházi

énekek.

ézikön vv: Dr. Székács József.
Lat inn y elv tJ1 n. Alaktan

a nevek rendes formáiak ismertetése, ruolléknevek ragozása. fokozása, számnevek, és
évmások megfelelo szó és irásbeli gyakorlatokkal.
szavak em'kelésével. Kézi könyv : Schultz-Varga .
. Mag y arn y elv. A rnondat részei, .és aszóképzés
egfelelő gyakorlatokkal. 'K. k. Dr. Sirnonyi Zsigmond. Népre. ék és népies költemények emlékelése,
olvasása.
Ném e t nye Iv tan. Olvasás és irás. A betűk,
egyerű mo ndntok, szó és irásbeli gyakorlatok, szóragozás. K. k.
:allagi Károly.
Föl d raj z. A földteke ismertetése. Hegyek, folyók az
gész földtekén. - Világrészek, országok;
rövid, csillagisme.
[, k. Bellinger - Fényes. Térkép készités.
S z á mta n. A négyalapmüvelet
egész számokkal, könség es és tizedes törtekkel ; a legnagyobb
közösosztő
és
gkisebb közöstöbbes.
keresése; a számok oszthatóságának
iserterő jelei. K. k. Mocnik-Szász.
'
Mér tan. Alakok a síkban, háromszögek
összeillősége
az erre vonatkozó alakítások. K. k. Mocnik-Szabóky.
Ter nt ész e tra j z. Allattan. K. k. Pap János.
·/Rajz. Ének. Tornászat.
Második osztály.

Vall á sta ll. Istenről, a kijelentés, a szeritirás ismertése. Kézikönyv Dr. Székács József. Egyházi énekek emlékelése.
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Lat

inn

y elv tan.

Az igék, igehatározók,

előljárók,

kötő

és indulat szavak, az alak tan kiegészitése és befejezése,
megfelelő szó és irásbeli gyakorlat-okkal. K. k. Schultz-Varga.

1'\1 agyar
nye 1v. Az öszszetett mondatok
megfelelő
gyakorlatokkal.
K. k. Dr. Simonyi Zsigtnond.
Ném e t nye 1 v. Aszóragozás
ismétlése : főnevek,
melléknevek ; haben, sein, werd en igék ragozása ; a főidők. Forditások és irásgyakorlatok.
K. k. Ballagi K.
Föl el raj z. Polgári földrajz. Európa földrajza részletesen,
a többiek vázlatosan. K. k, Bellinger-Fényes. Térképek készitése.
Tör t éne 1 e m. Az ókori történelem főbb eseményei.
Görögország és Roma történelme részletesebben.
K. k. Beck.
Térkép készítése.
S zárn tan. A közönséges és tizedes törtek ismétlése;
arányok és aránylatok. egyszerű
hármasszabály f kamat
számolás, olasz gyakorlat. K. k Mocnik-Szász.
1'\1 ért a n. Négyszögek, sokszögek, terület számolás, háromszögek
hasonlósága. K. k. Mocnik-Szabóky.
Ter m ész e tra j z. Ásványtan
és Növénytan.
K. k.
Pap János, segéd k. Schubert-Virányi
növénytani táblák.
Rajz, ének, tornászat.
HarIn.adik osztály.

Vall

á sta

n. Hittan

és erkölcstan

K.' k. Dr.

Székács

'József.
Egy ház tör t éne 1 e m. A keresztyén vallas története és a reformatió története Európában és különösen
Németországon. K. k. Pálfy József.
Lat inn y elv tan. A mondattanból az esettan a melléknevek és névmások használatának némelyesetei,
a' szórend,
megfelelő szó és irásbeli .gyakorlatok. K. k. Schultz- Varga. 001'nelius Népesból több vezér életrajza. Phaedrusból 16 mese elemezve és' eml ékelve -,
. -1'\1 agyar
n Te 1v. Rendszeres magyar nyelvtan. K. k.
Dr. Simonyi Zsigmond, megfelelő gyakorlatokkal.
Ném e t n y é 1v. Az igék ragozásának ismétlése, s tuzetes begyakorlása, névmás ok és számnevek. Fordítások kissf'bb

T r t éne 1 e m. Közép
és újkor megfelelő földrajzzal
és térképek készítésével.
K. k. Beck.
Sz á m t a n. Bevezetés a betűszámtanba.
betűmenynyiségek összeadása, kivonása,
szorzás a és osztása; határozott számok hatványozása
és gyökkivonása. K. k. Mocnik-Szász.
Mér tan. A körre vonatkozó tételek, a köi .• kerület és
terűlet számolása.
K. k. Mocnik-Szabóky.
Csillagászati
s természettani
földrajz.
K. k. Sr.abQ
Ignácz.
,
V egy tan. Altalános és részletes; elemek, szarvetlen és
szerves vegyületek. K. k. Fehér-Ipoly.
Rajz. Enek. Tornászat.
Gyorsirászal
mint rendkivüli
tantárgy.
ö

é

N eg'yedik osztály.

Vall á sta n. Hittan és Erkölcstan. K. k. Dr. Székács
József. ,E g y It z i tör t éne 1 e m. A keresztyén valIás története és a reformatió
története Európában, különösen
Németországon. K. k. Pálfy János. Lat inn y elv tan. Amondattan
kiegészitése
s befejezése irálygyakorlatokkal,
a vers tan elemei. K. k. Schultz- Varga.
Cornelius Neposból több vezér életrajza. Phaedrusból 16 mese
elemezve és emlékelve. Chrestomathia latin költőkből. K. k. Rozsek - Simon Péter. Versus memoriales s azok alkalmazása,
válogatott darabok emlékelése, dolgozatok.. Latin. prosodia
és
mctrica. K. k. Dr. Habenícht-Garamlv->Mag y arn y elv.
Stilisztika.
Szóképzők,
alapzatok,
. verstan elemei, megfelelő irálygyakorlatokka1. K. k. NévyLászló.
Polgári ügyirattan. gyakorlatokkal.
Ném e t n ye 1v tan. Az erős és gyönge hajlitásu igék,
. rendhagyó igék; - szdképzés. bővitett mondatok.'
Fordítások,
.apróbb elbeszélések betanulása. K.k. BalI~gi K.
Föl el raj t: Magyarország és a hozzákapcsolt
részek
túzetesIsmertetése.
K. k. Visontay János. Térképek
készitése.
.
Tör 't éne le m. Magyarország részletes története. K k.
Horváth Mihály.
S z á m t a n. Ismétlésül a hat.. első. ,,:művelet
betűszamokkal. Határozest ....s~ámok.."hatványozása;r'"és. ..g.yükkiv-o.nása.Ösz-·,
á
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szetett hármasszabály.
Lánczszabály. Kamatos karnat és öszszetett lerovat
számolás.
Első foku egye n 1 e tele egy ismeretlcnnel, K. k. l\Iocnik-Szász.
(
I!
Mér t a il. Test mértan : szabályos testek; hasább, gula,
rk,ei),
gömbfelülétr és térfogat. számolása. K k. Mocnik-Szabóky
Tér m é s ze t t a D. Altalános ismeretek, h&aH' delejesség, víllanyosság,
hangtan,
erőműtan. fénytan. K. k. Greguss
Berecz. Rajz. Ének. 'I'ornászat, Gyorsirászat, mint rendkivüli tantárgy.

,

A tantárgyak

,

heti óraszámának átnézete.
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Pálya- és ösztöndijak
lj

..

Pálya dij alapitvány,

a magyarörszági
születésü de nem
magyar ajku .ifjak számára. három tétetett intézetünknél ; a' pályázók a magyar nyelvben szerzett ismerétüket
irásbeli külön
dolgozatban, a vizsgálat előtt nehány héttel bemutatni tartoznak.
Ezen alapítók volt:ak Zajden Mária, Szabó Endre é§l Szabó Míhályné született Zaj den Anna, kik egyenkint
100-100
forintus
alapitványt hagytak a magyar nyelvtan kitűnő előhaladást tanú-
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sitó ifjak buzdítására,

malynek kamatjai a nyilvános vizsgálaton
kiesztatnak.
_ Ősztőndíjat alapitott : W ürzler János 1334 forintnyi összegben, melynek 6%-tóli
kamat ja 10-10
foriritos részletekben
osztatik ki osztályonként két tanúlónak ugy azonban, hogy a
tanárok a kitűnő tanúlők
közzűl osztályonként kijelölnek ifjakat, azok közűl sorshúzás útján nyeri el az illető. A sorshúzás
két héttel a vizsgálatot megelőzőleg húzatik és a nyilvános közvizgálaton adatik át a. sors által órdemesittetnek.
A másik
alapító Glacz József Paulison, Aradmegyében 255 forint alapitványt tett, oly kikötéssel, hogy annak négy százalékos kamata
azon ifjúnak adassék pályája bevégzéseig, a ki magát a tanári
vagy lelkészi pályára szenteli. A harmadik alapító özvegy Witty
Sámuelné, ki fia nevének megörökitése czéljából 50 forint alapitványt tett, hogy a menyiségtanban
legkitűnőbhnek, az illető
szaktanár által adományoztassék.
anyerteseknek

Tanezerek szaporodása.R égi ség é s ére m tál' u n k. Eigner József úr hét
darab pénzküldeményével
szaporodott, u. m: 1. Leopold császár
és kírálytól 3 ezüst pénz; - egy németországi 12-ed réz tallér, ezüst. - II. Leopold koronázási emlékpénze, ezüst - egy Velenczei rézpénz, s egy muszka kis rézpénz.
Tcr m ész e tra j zh o z, ásványok: Jarabin Lipót úr
szives hozománya" a gölníez bányán és vidékén előforduló bányászati és egyébb tárgyak, mint : tufa, igen szép 1, vaspát 2,
mészpát 2, knpférkics ezüsttel és ólommal 3, barna vasércz 1;
vörös vasércz 1; súlypát 1., vasvi trióll;
ólomfény 1, kovag
1, rézkovag kristályos 1. Antimonium 1, Falerz mit Kupferkies,
Falérz mit Quarz 2, Coaks 1, Schiefcrstein 1, és még több apróságok összesen 35 darab.
Gyrnu as iu mi nagyobb
könyvtárunk
gyarapodott:
Eggenberger úr: Kis magyar nyelvtan, mondattani alapon írta
Simonyi Zs. I, es II. gym. 1882. - Számtan, a középiskolák
első osztálya számára írta Suppan Vilm. 1882.
-1
Lampel Robert urtól: Számtan a középiskolák
számára
írta Mocnik Fer. forditotta Dr. Szabóky Adolf A ,26-ik kiadás
után a tanítás új keretéhez alkalmazta Dr. Schmidt Agost I kötet

I

Lz

1

Világtörténelem,
tt középtanodák
felső osztályai számára, Irta
Vászari Kolos. Okort I köt. - Dentsches Lesebuch
fül' Mittelschülen von Jos. Felsmann. 1882 Deutsehes Lehr und
Lesebuch fül' Ober-gymnasien und Obcr-Realschulen
von Dr.
Gust. Heinrich. 1882. Magyar-latin zsebszótár szerkeszté Dr. Németh Albert.
- 1881. Schvorclla és Heick bécsi kereskedők: O. Julii Caesaris Oommentari do bello gallico. Erklart v: n Fried. Kramcr.
Berlin 1881.
Dobrowszky és Franeke : Földrajz a gymnasíumok számára Laky Dániel 1882. - Lampel R (Wodianer) könyvkoreskedésa : Deutsches Lesebuch fül' Mittelschulen von J os. Felsmann. I Theil. 1882. Deutsehes
Lesebuchfür
Mittclschulen
II 'I'heil von J08. Felsmann. 1882. - Magyar olvasókönyv a
közép iskolák IV osztálya számára. 'I'omor Fer. és Dr. Váradi
Antal. Magyar olvasókönyv a középiskolák
III osztálya számára ..
Tomor Ferencz és Dr. V áradi Antal. Magyar olvasókönyv a
középiskolák Il. osztálya számára .Tomor For. és Dr. Váradi Antal. Magyar olvasókönyv n középiskolák
1 osztálya számára. Tomor Fer. és Dr. V áradi Antal. - Egyetemes földirat. Visontay
János Irész.
1882. Egyetemes földirar. Visontay János. Il rész.
1882. Ausztria-Magyarország
földirats. Visontay Ján, 1882. Oszrák-magyar monarchia földiratá középiskolák
számára. . Dr.
Oherven Floris, 1882. Számtan középiskolák számára. Dr. Moenik Perencz után Schmidt Agoston 1 köt. I és II osztály számára. 1882. -- Világtörténelem közép tano dák felsőbb osztályai
számára. II köt. Okol'. Középkor. Ida Vaszary Kolos. Magyar
állam és a földközi tenger környékének
földiráta. Visontay
.Já
nos 1882. - Latin-magyar kézi szóUr középtanodák
számára,
szerkeszti Veress Ignátz. 1882. - Launer
Károly, Petrovils
Sorna, Vidovszky János, és Vilirn János a "Hészvét"
czimű
Kőrösvölgyi árvíz károsultak részére Zsilinczky Mihály tói szerkésztett könyvből 5 példányt voltak szivesek küldeni, mely kiosztátik jutalmul a jó tanulőknak.
'
A kis kő nyvtár illetőleg iskolai olvasó könyvtár
részére
az idén vett és szerzett könyvek: Fiume ; Képes kiadás. - Az
öreg bolond Miska kalandjai. Frankenburg. - Karcsképek. az
ország városából. Hevesi Laj. - Népvilág Jókai Mórtól. 2 rész.
Régibb és újabb novellák 4 kötet. - Adomák a forradalom és
hon véd életből. - Adomák a magyar szinész életből. Ma-
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gyal' regék, mo ndák nép-mesék., - Majláth Jánostól -' Sajó
és tiszavölgyi nép-rnesék. 2 kötet. MerényitőL - Dunamelléki
népmesék. Merényitöl
2 kötet. - Eredeti népmesék, két kötet.
Meréuyitől.
- Rómaiak története. Tóth Istvántói. - -Szibéria
számüzöttck
Oottin lVI-dau e-től. - A Franklin-Társulat
képes
mese könvvei 6 kötet. - Vadászkalandok
az érettebb ifjúság
számára" képekkel, összesen 26 drb. mű.
Tápintézet.
A gymnasiumi tápintézetébeu
sd,llással, ebéd, vacsora,
s mosással, 80 frt. évi fizetés mellett ez évben 6 ifjú volt ellátva, a felügyeletet a tapintézet gondnoka teljesitette.
Tanulék névsora.
Első osztály.

1. Achátz Rudolf Szepes-Strázsa

ágost. hitvev.
2, Bartkó Sándor Borsod-Miskolcz.
ágost. hitv. ev.
13. Farkas István Gömör-Járdánháza
ágost. hitv, ev.
4. Hirth Róbert Szcpes-Göllnitz-B.
h. e. ösztöndijra ajánltatik.
5. Hoffmann Vilmos Szepes-Béla ágost. hitv. ev.
6. Istvánkó Lajos Borsod-Miskolcz ágost. hitv, ev. tandijmentes.
7. Járahiu Alajos Sáros-Bártfa úgost. hitv. ev.
8. Joób Géza Abaúj-Fancsal ágost. hitv. ev.
!:). Késmárszky
J ózsef Szepoo-Szepesvúralja ágost. hitv. ev.
10. Kisházy Kálm{m Borsod-Szuba-Kálló, reform.
11. Klein Ede Borsod-Miskolcz izraelita.
12. Kóhler Gusztáv Szepcs-Szepesvát'alja ágost. hitv. ev.
13. Krompecher Ödön Szepes-P. á. h. e. ösztöndíjra ajánltatik.
14. Martin 'Iván Borsod-Miskolcz róm. kath.
15. Nemes Gusztáv Szepes-Göllnitzbáuya
ágost. hitv, ev.
16. Paulovita József Borsod-Miskolez ágost. hitv. ev. tandijmentes.
17. Piutér Odön Arad-Arad izraelita.
18. Eicszdorfer Béía, Szepes-Béla ágost. hitv. ev.
19. Rumanovszky György Liptó-Lucsivna .ágost. hitv, ev.
20. Schak Antal Borsod-Miskolcz 'róm. kath ..
21. Schwarcz Károly Borsod-Miskolez a. b. e.
22. Tromplor Elek SZC'pcs-S. ií,g. h. c. ösztöndijro
aj.inltatik.
á.

~----~---------------------I'~~-----23. Wozárik Tivadar Líptó-Szent-Miklós
ágost. hitv. ev.
24. W:eisz Sándor Zemplén-Tokaj izraelita.
25. Zurik Sámuel Borsod-Miskolcz ágo hitv. ev.
Magán

t an u l

ó

k:

Vajda Pál Borsod-Bódva hely. hitv. "
Szmetány László róm. kath. Abaúj-Szántó.
Második

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ll.
12.
13.
14.
15"
16.
17.
18.
19.
20.
21.

osztály.

.

Braun József Torontál-N.-Szent-Miklós izraelita.
Oerva Lajos Szepes-Késmárk ágost. hitv. ev.
Darula Lajos Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Desseffy Ede Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Deutsch József Borsod-Mískolcz izraelita.
Eliás György Borsod-S. Pálfalu gör. kath.
Fríedmann Armín Abauj-Szepsi izraelita.
Hütter Sándor Bereg-Böszörmény
izr. ösztöndíjra ajánltatik.
Jamriska Samu Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Kassó András Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Kisházy Gyula Borsod-Szuhakálló hely. hitv. meghalt.
Klein József Borsod-Miskolcz izraelita,
Lux Gyula Szepes-Szepesváralja
ágost. hitv. ev.
Molcsányi Pál Borsod-Görörnböly görőg katholik.
Ruzsinszky Lajos Borsod-Mískolcz ag. h. e. ősz. ajánltatik.
Schultze Vilmos Borsod-Mis. ágo h. e. Amerikába költözött.
Sidló János Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Szlovenszky Dániel Szcpes-Krornpaoh ágost. hitv. evang.
Wiener Ignátz Heves-Dorogháza
izr. ösztöndíjra ajánltatile.
Wittchen Jenő Gömör-Rozsnyó ágost. hitv. evang.
W ozárik Károly Liptó-Szt. Miklós ag. h. e. ösz. ajánltatik.
HarIlladik osztály.

1.
2.
3.
4.
5.

Danczinger Mór Zomplén-Bi-Keresztúr
izraelita.
Draveczky Dezső Szepes-Betlenfalva róm. kath.
Gráf Antal Pest-Budapest ágost. hitv. ev. "
Groszmann Jenő Szabolcs-T.-Polgár
izraelita.
Hercz Ödön Borsod-Diós-Győr
izraelita.

~
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Kasstriner Miklós Zemplén- Varannó izraelita.
Klein Izidor Borsod- Miskolcz izraelita.
.
Kulcsár Lajos Borsod-Miskolcz ágost. hitv. ev.
Molnár Iván BOl'sod-Miskolcz helvét. hitv.
Müller György Borsod-Ujhuta ágo h. e. ösztöndíjra ajánltatik.
Neumann Antal Gömör-Putnok izraelita.
Pfiigler Bertalan Borsod-Miskolcz róm. kathölik.
Schwarz Mór Bihar-Osanálos izraelita.
Steiner Lajos Borsod-Miskolcz ágost. hitv, ev.
Szoyka József Gömör-Dobsina ágost. hitv. ev. kimaradt,
Yerbóczky József Borsod-Miskolcz ágo h. ev. ösztöndíjra ajánl.
Wohl Lajos Zemplén-Kesznyéten izraelita.
Zeisler Samu Abaúj-Osobád izraelita.
Magán

tanúló

eisz . Henri ck Abaúj-Szántó

izraelita.

N eg'yedik osztály.

1. Degen Lipót Szepes-J arembina ~l'aelita.
:2. Dessewffy Béla Borsod-Miskolcz ágost. hitve ev.
3. Durst Victor Szepes- Leibitz ágo h, e. ösztöndíjra
4. Egerer Gedeon Pest-Budapest izraelita.
5. Fischman Lajos Borsod- Miskolcz izraelita ösztöndíjra
6. Fried Ignácz Borsod-Bódva izraelita.
7. Friedmann Mór -Borsod- Miskolez izraelita.
8. Führer Jakab Zemplén- Ladmacz izraelita.
/
9. Glatz Gyula Szepes-Poprád ágo h. e. ösztöndíjra
O. Goldman Jenő Borsod-Miskolcz izraelita.
ll. Joóbb Miklós Abaúj-Fancsal ágost. hitve ev.
12. Klein Jab Abaúj-Gagy-Bator
izraelita.
13. Kohn Géza Bihar Nagy-Várad izraelita ösztöndíjra
( 14. Kulcsár Károly Borsod-Miskolcz ágost. hitve ev.
15. Martin József Borsod-Miskolcz róm. kath ol.
16. Rott Frigyes Bihar-N. Várad izraelita.
, 17. Piutér Andor Arad-Arad Izraelita
18. Spitzer Sándor Borsod-Miskolcz izraelita ösztöndíjra
19. Stuncz Mihály Borsod- Mískolcz róm. kath.
20. WohlIgnácz Zemplén-S, -Kesznyéten izr. .ösztöndíjra
'M a g á n tan
Plees Lajos Abajj-Szántó

helv. hitve
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A Glatz-féle ösztöndíjat az alapítvány értelmében- Korbélyi Géza- jéuai theologus huzza.
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Jelentés.
Az 1881-82-ik
évi magán vizsgálatok 26-ik júniusban
délután tartatnak. azután 29, 30-án intéztetnek el.
A jövő 1882-83-iki
iskolai év szepternber 4-ikén veszi
kezdetét; az előző három napon apótvizsgák
és a beírás tartatik. Beírási díj, 3 frt : tandíj 12 Irt o. é. A tapintézetbe szepteruber első napjaiban felvétetnek ah igazgató nál jelentkezők.

ELEMI ISKOLA.
1. Igazgatói jelentés az elemi iskola 1881-82. tanévéről.
Az 1881-82.
tavév szept, 1-énvette
kezdetét. Beiratott
92 fiú és 95 leány, összesen 187 tanuló; 18 több mint előző évben. Ezek között 53 más vallású. Tankönyvvel
és írószerekkel
'minden tanuló el volt látva, a mennyiben a szegény tanúlók az
egyház áldozatkészsége és a tanítók buzgalma folytán ingyen '
Játtattak el minden szükséges taneszközökkel.
Hogy e mellett az
. egyház, mely oly sokat tett népiskolái érdekében, lehetőleg kimélve
legyen, a tanitói kar oly módokról gondoskodott, melyek folytán
a szegény tanúlők az egyházi pénztár csekély igénybevételévei
ingyen láttatnak el tanszerekkel. Nevezetesen az iskolaszéknek ily
I'ndítványt tett elfogadás végett; Mondja ki az iskolaszék, hogy az
elemi iskolai igazgató évről-évről minden tanév kezdetén a múlt
~anév tanúlóí létszámához arányítva, rendeljen tankönyveket és
minden szükséges tanszereket. Az ezekért járó összeg az egyházi
pénztárból előlegeztetik, melylyel az igazgató a tanév végével be-,
számol. Ily tömeges megrendelésnél a kereskedő nagyobb százalékot ad, melyből a szegényebbek a pénztár megkárosítása
nélkül
tanszerekkel ingyen láttathatnak el. A jobb módúak pedig meg veszik a rendes bolti árakon illető osztálytanítójoktól. . Hogy azonban
a-szülők kimélve legyenek gyermekeik részéről a folytonos pénz
kéréstől. melyen némelyek irka, toll helyett egyéb előttük kedvesebb tárgyat vesznek maguknak. írós-zereket és könyver RéM
nélkül kapnak tanítójoktóI, melyeknek részletes j(fgy~ékéJ.-és· árát
minden hónap végévela "Tudósító könyveoskév-be bejegyzrés a
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kifizetett öszoget ugyanott "Átvettel~_" szóval nyugtáz za. Hogy
erről a szülóknck is tudomásult
legyen, az igazgató minden tanév
kezdetén a tanköteles gyermekek szülőinek külön e czélra nyomatott értesítőt küld. E mellett előny az is, hogy a tanülők
mind
egyforma. irkába , rajzfüzetbe írnak-rajzolnak, a mi a gyermekben
a szépnek érzetét csak fejleszti.
.
,
Az iskolaszék örömmel fogadta és határozatta emelte ezen
indítványt, mely a tanítók buzgalmára s hivataluk iránti lelkesedésére szép világot vet. Igy már a mult 1880-81-iki
tanévben
a nyert 10 százalékból 24 frt 6-3 kr. kaptunk, mely összeget
tanszerekben osztottunk ki a szegények- között, ~
.
. A tanúlók egészségi állapota az elmult tanévben jó volt.
Semmi járványos betegség nem akasztotta meg a tanítás rendes
menetét '; csak egy fiu kénytelen volt hosszasb betegsége miatt a
második félévet teljesen elmulasztani. Halálozási eset nem fordúlt elő. Igazolatlan mulasztás "csekélynek mondható. Igen előrnoz, ditotta a rendes iskolalátogatást a polgármester
úr azon .intézkedése, mely .szcrint az igazolatlan " mulasztók 'névsorát lakásuk. és
szülőik .nevének közlésével
kéthetenkint
a polgármesteri
hivatalhöz a hanyag szülők megintése. illetve megbüntetése
czéljából be
kellett küldeni.
'.
, . Folyó évi január 28 és 29-én tartattak a téli, június 24 és
25-áú la nyári közvizsgák,
.
.
A szokásos majális május 4-én·tartatott
'
A .mult évben alapított. tanítói szakkönyvtár
az egyház résZéről 21 fl't47 kr: adományban részesűlt.
.:
, Hogya tanítóknemcsakiskolánk
jóhírnevét emelni, hanem
az egyháznak abbeli' törekvésében,
mely szerinr elemi iskoláit
anyagilag is virágzókká tenni iparkodik, segédkezet nyujtani rnindim'llllőhen készek, mutatja a következő alapító levél:
"A helybeli egyház tanítói kara, teljes elismeréssel a tisztelt egyháznak elemi iskoláit -fejlesztve fenntartó áldozata iránt
s"azon' kettős meggyőződéssel, hogya
szervezett tanítói állások
seeréfryjavadalrnazásának
biztosítása és emelése. az elemi iskoláztatás sikerének egyik feltétele, hogy továbbá az egyház czéljainak
erejéhez rnért jóakarattal munkálása az egyhá;z .,ttmi,nden,tagjának
élengelihetIEmköteiess'ege', a szokásos:;névnapiltél,jl!fun}atb6HszármaZ:0ttjacadalmáról személyére Iemond.s a~t aköMetkezQ,dTI.ód,Qll
.kivánja -tőkésítcni s tőkéjéhen értékesíteni:
1. Szükségesnek tartja a tanítói kar, hogy egy "tanítói
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alap" czimű tőke szerveztessék, melynek czélja legyen egyrészt
a tanítók szerény fizetésének javítása, másrészt az, hogy az állami
nyugdíjintézetbe egyes tanítók. részéről évenként fizetni kellett
illeték abból fedeztessék, úgyszintén a kölcsönre
szorúlt tanító
ezen alapból olcsó kölcsönt nyerhessen.
2. Ezen tanítói alap gyarapítására-szolgalnának
:
a) A tanítók. javára névnapjaik alkalmából gyüjtött szabad
adományok, melyek az eddigi gyakorlat szerint gyüjtetnének az
illető osztályokban évről évre .
. b) tanítói kar által évenként rendezett gyermekelőadás
_tiszta jövedelmének fele része, másik fele az iskolák társfenntartója a nőegylet tőkéjének
gyarapítására
szolgálván.
, c) - Az ezután választandó uj tanítók évi fizetésének
egy
száztólíja, melyet azok évente ezen alaphoz fizetnének.
.
d): Az egyház húsvét ünnepi offertoriuma.
e) Minden más e czélra gyúlt vagy gyüjtött -külön
adományok.
3. Ezen tanítói alaptőkenek kamatai a tőkéhez csatoltatnak, mindaddig, mig az az első 1000 frtot el. nem éri. Azután
ezen 1000 frtnak kamatai, szolgálati kor szerint sorban,
évenkint egy rendes tanítónak fizetés javítás czimén kiadatnak.
4. A második 1000 írt hasonló módon összehozatván,
tőkéjéből a kölesönre szorult -tanítók rnérsékelt
kamat
mallett
kölesörit nyernének lj, évi fízetésök erejéig, a kamatokból pedig a tanítóknak állami nyugdíjintézetbe köteles évi, járandósága fizettetnek.
5. A harmadik és a következő 1000-1000
frt, ugyanolyan módon gyüjtendett
töke kamatai szintén e,gy-egy tanító
fizetésének javítására fordíttatnának.
6.' Hogy ha a jelenleg működő
és alapító tanítók egyike
vagy másika előbb elhalna vagyelköltösnék,
- mint sein,hogy
a 3) alatti fizetés javításban részesűlhetett volna: utódainak
illetőleg neki a saját
osztályában addig gyüjtött névnapi ajánlat
összegel kamat nélkül visszatéríttetnek.
7. Szükségesnek tartja a tanítói k~.r végűl még azt is,
hogy e végböl egy tanító pénztárnok
válas~tassék,
kinek kötelessége volna a tőkének gyüjtése s annak ~; iskolaszék
ellenőrzése mellett kezelése:
'
Kelt Miskolczon,1881.
november H-jén .. Wolfgang
Lajos sk. Ozékus István sk. Sturmán Andoruk" €tebe Endre
sk,
-
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A", egyháztanács és az egyházi közgyűlés
ezen alspító
levelet örömmel s egész terjedelméhen elfogadta. A közgyúlésen
melyben ezen alapító levél felolvastatott, tekintetes Radvány István
egyházi felügyelő' úr rögtön 100 frttal járult
ezen alaphoz, Fogadja ezért a nemesen gondolkozó tanügybarát e helyütt is a.
tanítók meleg köszönetét
Az egyház pedig felajánlotta húsvét
ünnepi offertóriumát.
Ezenkivúl t. Friedmann Károly úr 5 frtot.
egyesek 4 frt 6D krt adományoztak.
Igy ezen alap a tanítók ez évi névnapi ajánlataikkal
és az ez évben IS tartott gyerlllek színielőadás
tiszta jövedelmének felével együtt 215 frt 5 és fél krt tesz. Szép kezdet s
van reményünk,
hogya
tanügybarátok
pártfogása
mellet rövid
idő alatt eléri az első 1000 frtot.
A múlt tanévben megtartott elemi iskolai első estélynokj
f'Z évben is volt méltó párja. A tanítói testület t. i. tanítványai- I
nak kiválasztott nehányávnl
színi előadást
rendezett a múlt év
"deozember 18-án. Színrekerűlt
Forgó bácsi .Kis Lapv-jahan
megjelent '" A gRzdng rokon" czímú vígjáték. ;Előadták : Engel
Mariska, Trillhaas Ilonka. Csomós Mfklés, Szakonyi István és
Nagy Ferencz, Ezt megelőzte: "V ándorlásaím " ez. dal. Elő~dták
kettős hangban:
Fűrész
Ida, Molnár
Parma, Molnár Júlia,
Mrencso Malvin. Szentkeroszthy Ilonka és 'I'rillhaas Ilonka,
A szinielőadás után következett. "Estve" ez, dal előadták kettős hanghan a fentebbiek, Ezen estély tiszta jövedelmének
53 frt 75 'krnak fele a fent jelzett tanítói alaphoz
esatoltatott,
fele pedig egy új szinpadra fog fordíttatni,
addig perlig . taka-

rékpénztárilag

kezeltetik.
STURMAN

ANDOR

ez évi igazgató.

, II. Iskolaszék.
Elnök: Ujházy Kálmán,
Jegyző: ,Ifj. Ozékus István ,
.'
Hivatalból tagjai; Zelenka Pál lelk,ész,:Sturman
Andor
iga zgatő-ta nító, 'Wolfgang' Lajos, Gebe Endre tanítók.
.
V álasztott tagjai.: Korbély József, Fűrész Fcrenez, Mahr
'Nándoí,,' Fischer 'Lajos, 'I'rillhaasHenrik.
'-8chmiedt Mihály
és
-Krnety Mihály'
'

I
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lU. Tanítói testület.
Sturma n Andor. rendes tanító. önállóan vezette a fliskola 1. és II. osztályát hetenként 22 órán. ezenkivűl tanította
a rajzot és szépirászatot
a fliskóla Ill-lY.
és a leányiskola
III-VI. osztályaiban, hetenként 4 órán, heti óraszáma 261 ez
évi igazgató"
Ifj Ozékus István,
rendes tanító. önnállóan vezette a
fliskola III - IV. osztályát hetenként 21 órán, ezen kivűl tanított~ a tornászatot a fiiskola I - IV. osztályaiban
hetenként
4
órán, heti óraszáma 25.
Wolfgang
Lajos. rendes tanító,
önnállóan
vezette á
leányiskola, III-IV.
osztályait
hetenként 22 órán,
ezenkivűl
tanította az éneket a fliskola I-IV.
o ztályaiban. hetenként
3
órán, heti óraszárua 25.
Ge be En dr e, rendes tanító, önállóan vezette a leanyiskola I. .~s II. osztályát, hetenként 24 órán, a kertészet tanítójá .
. Oz v. Sz er'é nvi
Kár olvn
rendes tanítónő,
tanította
a ~é~i munkát
a l~ányiskola ~I-- 'TI. osztályaiban.
hetenként
8 oran.
é.

IV. Tantárgyak.
A tantárgyak a tiszai ágost.' hitv. ev. rgyházkel'űlet által elfogadott tanterv szerint a következő tankönyvekből
tanít··
tattak :
1. Vallás : Dr. Luther
Márton Kis kátéja : Bánhegyi
István. Vallás-erkölcstana:
Sztehló János vallástana.
2. Magyar nyelvtan": Tankönyv. Nagy-L.-Komáromi
Lajostól.
3. Magyar olvasás: Tk. Gáspár Jánostól és ABO Gönczy Páltól,
4, Történelem: Tk. Ba.!lagi Károlytól
5 Földrajz: Tk. Lakits V. és Neiger Sándortól.
6. 'I'crrnászetrajz : Tk. Reisz Henriktől.
.
7. Természettan': Tk.· Mauritz Rezsőtől.·
8. 'Polgári Jogok: -Tk.' Mayer Miksától: '
g,. Szárntan :' Példatár Dr. Emeriezy-Kárpátitól,
I
10. Német olvasás: 'I'k. Gönczy Pál nérnet ABO.
1, '11
." ~lyelvt~n, Tk . Nagy Lajostól.
t 12. RaJZ es szeptras. )
r

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Polcz Sándor ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
Polity Pál gör. kath. Borsod Mískolcz
Radvány István ágost. hitv, Borsod-Miskolcz
Roszik .József ágost. hitv. Borsod Miskolcz tandijmentes
Sánta Ernő róm .. kath. Zemplén-Sátoraljaújhely
Szabó Sámuel ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
Szeghő Barna hely. hitv. Borsod-Miskolcz
Tóth Arpád ágost. hítv. Borsod-Miskolcz féltandijas
'rózsa Károly ágost. hitv. BOl'socl-:NIiskolc tandijmentes
Harmadik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Buhinszky J ános róm. kath Borsocl-Miskolcz
Czente Zoltán hely. hitv. Gömör-Tornallya
Czirják Adolf ágost. hitv. Szepes-Béla
Domonkos Lajos ágost. hitv. Borsod-Miskolcz tandíjmentes
Eszterák Kálmán ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
Fajesik Imre ágost. hitv. Borsod-Miskolez féltandíjas
Geró Sándor ágost. hitv, Borsod-Miskolcz tandíjmentes
Hajász Lajos ágost. hitv. Borsocl-Miskolcz
Kassó József ágost. hitv. Borsod-Miskolez tandíj mentes
Koller Károly ágost. hitv, Pozsony
Krompaclier János ágos, hitv. Bprsod-Mískolcz tanclíjmentes
Paraszkay Gyula ágost. hitv. Szabolcs-Nyiregyháza
kimrt.
Polcz Lajos ágost. hitv. Borsod-Miskolcz tandíjmentes
Roszik Lajos ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
Schack Kálmán rom. kath. Borsod Mískolcz
'I'rillhaas Lajos ágost. hitv. Borsod-Miskolez
Zámborszky Dénes ágost. hitv.Budapest
N egyed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztály

i kos

z tál

y.

Benyovszky József ágost. hitv. Borsod-Miskoloz
Boncsó Arpád ágost. hitv. Borsod-Mískolcz
Bortnyik Gyula ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
Csomós Miklós róm. kath. Borsod-Sikátor
Darula György ágost. hitv, Borsod-Miskolcz
Futasz János ágo:t. hitve Borsod-Miskolez
Hlatki János ágost. hitv. Borsod-Miskoloz
Justh Alfréd ágost. hítv. Szepes-Durand kimaradt

,

.
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9. Kenrád Gyula ágost .. hitv. Borsod-Miskolez
10. Kovács Gusztáv ágost. hitv. Szepes-Löcse
11. Mesko Béla ágost. hitv .. Borsod-Miskolcz
12. Nagy Fercncz róm. kath. Borsod-Nagy-Osécs
13. Scbultzc Gyula ágost. hitv .. Borsod-Miskolcz
tandíjm. kim.
H. Szakonyi István ágost. hitv. Vas- Kis-Czel
15. Szepcsik János ágost. hitv. Borsod-Miskolcz tandíjmentes
16. Tóth Lajos ágost. hitv. Borsod-NIiskolcz tandijmentes.
17. Vadászy Miklós helv. hitv. Borsod-Noszvaly
18. Zachor Károly ágost. hitv. Szepes-Késmárk
b) A leányolcn.ál.

Els

Ö

osz tál

y.

1. Bajker Julia ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
2. Benkár Hermin ágost: hitv. Borsod-Dodos
3. Berecsky Matild ágost. hi tv. Borsod-Miskolcz
4. Farkas Olga róm. k:1th.Bol'sod-Miskolcz
5. Ferenczy Gizella .helv. hitv. Borsod-Miskolcz
6. Futasz Gizela ágost. hitv. Borsod-Miskolcz tandíjmentes
7. Futasz Zsuzsanna ágost. hitv. Gömor-Rozsnyó féltandíjas
8. Fűrész Róza. ágost. hitv, Borsod-Miskolez
- 9. Holezer Ilona ágost. hitv, Borsod-Miskolcz
10. Horváth Gizella helv. .hitv. Borsod-Miskolcz
11 Horváth Zsuzsanna;' ágost. hitv, Borsod-Miskoloz tandíjmetes
. 12 Kocsi Etelka ágost. hitv. Borsod- Miskolcz
13 ionrád Erzsébet ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
14 Kulcsár Etelka ágost. hitv. Borsod-Miskolc?'
15 Kundráth Mária ágost. hitv. Heves-Hatvan kimaradt
16' Kübecher Margith ágost. hitv: Szepes-Késmark
17.' Lőrincz Biri helv, hitv. Borsod-Miskolcz
18. Máriás sy Idn hclv. hitv. Borsod-Senye
19. Mártonffy Anna róm ka h Borsod-Miskolcz
120. Mclesányi Julia ágost. hitv. Borsod-Kurittyáu
tandíjmeníes
21. Nagy Mária águst. hitY.~orsoc1-Miskolcz
.
22. PoJnis Ilona helv. hitv. Abaúj-Kis-Kinizs·
23. Róth Irén izraelita Borsod-Miskolcz
24. Sonntagh J úlia ágost. Szepes- Késiuárk
9:')
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26.
27.
28.
29.
30.

Szkalos Nina ágost. hitv. Borsod-Edelény tandíjmentes
Finesz Etelka ágost. hitv. Borsod-Mískolcz
"Tóbiás
Irma róm. kath.
"
Volny Anna ágost. hitv.
"
Wittehen Lenke ág, hitv.
"
Más

o d i k o' szt á 1y.
,

1. Alberth Gizella ágost. hitv. Borsod-Miskolez
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

Bőmisch Mária ágost. hitv.
"
Czakó Albin hely. hitv.
"
Enge!' Mária róm. kath Gömör-Rozsnyó
Fonyi Szabó Szerén hely. hitv. Borsod-Miskolcz
Futasz Anna ágost hitv. Borsod-Miskolcz tandíj mentes .
Gráff Jozefa ágost. hitv. Zágráb
Holezer Anna ágost. hitv. Borsod-Miskolez
Horváth Róza róm. kath. Bereg-Muzsaly
,.
10. Kauniez Julia ágost. hitv, Borsod-Miskolcz féltandíjas
11. Kazay Margit hely. hitv '
"
~'
12. Klein Szeréu hely. hitv.
.,
13. Rmety Mária ágost. hitv, Borsod-Miskclcz tandijmentes,
14 Krausz Olga ágost. hitv."
.
15. Kusz Kornélia róm. kath.
"
16. Molcsányi Mária ágost. hitv Borsod-Edelény tandíjmentes.
1.1. N ovák Ilona ágost. Borsod-Miskolez.
18. Pap Szerén róm. kath. Szatmár-Aranyos-Mcdgyes
19 ." Pfliegler Mária róm. kath. Borsod-Miskolcz.
.
20. Polacsek Vilma ágost. hitv..
"
21. Schneider Erzsébet ágost. hitv.
"
22, Szepesik Mária ágost. hitv.
"
tandijmentes,
23. Tárezay Anna ágost. hitv. Bosznia.
24. Tóbiás Julia. hely. hitv. Borsod-Miskolcz.
25. Tóth Margit hely. hitv. Borsod.lVIiskolez.
26. "Vachter Etelka ágost. hitv.
."
27. Wittenberg
Matild izraelita'
"
28. Wokurek Francziska ágost.hitv. Borsod-lVIiskolcz.
29. Zurik Margit ágost. hitv.
"'
20. ZSáry' Erzsébet ágost, httv- .
" "

,.
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1. Benyovszky

Harmadik
Eszter

osztály

.

ágost. hi tv. Borsod-Miskolez

l2. Ganter Amanda ágost. hitv. Szepes-Lőcse kimaradt
3. Haniszkó Ida ágost. hítv. ·Borsod-Miskolez
4. Kerékgyártó

Berta ágost. hitv.

"
"
,6. Lichtenstein Malvin ágost. hitv.
"
.-·7. Lipták Erzsébet ágost. hitv.
"
8. Magyar Anna hely. hitv. Borsod-Sajó-Velezd
,9. Mártonffy Aranka róm. kath. Szeben-Szász-Sebea '
;"O. Regéczy Emma hclv. hitv. Borsod-Nyék kimaradt
'1,: Rudy Jolánka ágost. hitv. Borsod-Miskolcz
2:; ,Szentkereszty Ilona róm .. kath. Somogy-Kaposvár / .
"Sze'rényi Anna ágost. hitv. Borsod-Miskolcz tandíjmentes
L. .
N egyed
i kos
z tál y.
~i.Alhert
Emilia ágost. hitv, Borsod-Mislwicz
~'~. Broszrnan M::Íria ágost. hitv.
"
3. Fúrész Ida ágost. hitv.
/
"
B.4. Gaiger Jolán izraelita Borsod-Miskolcz,
t 5. GJatz GizeJa ágost. hitv, Szepes-Poprád.
.
'6. Mihalecz Zsuzsanna ágost. hi tv. Borsod-Miskolcz féItandijas.
17" Molnár Parma helv. hitv,
"
.
18. Mrencsó Malvin ágost. hitv.
"
9.,.pdos Antónia ágost. hitv.
"tandijmentes.
O. 'Pintér Hajnalka izraelita Arad.
';l.Polacsek
Julia ágost. hitv. Borscd-Miskolcz.
, 12, Róth Irma izraelita.
"
.3.~Schwarcz Fáni izraelita
""
1.4. 'I'rillhaas Ilona ágost .. hitv.
\
Ötö d i kos z tál y.
1. Ozirják Helén ágost. hitv. Szepes-Béla
2. .Dinnovszky Ilona ágost· hitv. Zólyom-Beszterczehánya.
3. Kézsmárszky Anna ágost. hitv. Szepes- Váralja.
4. Molnár Julia hely. hitv. Bórsod-T.-Zsolcza.
5. Noválc Lina ágost. hitv. Borsod-Mískolcz. '
6. Schwartz Teréz ágost. hitv.
"
7. Szitár Ilonn ágost. hitv. 'I'orna-Szőlős-Ardó,
8. Tózsa Erzsébet ágost. hitv, Borsod-Miskolcz
fa.ndiil:tlp'rl'fCl c,

15. Leszill Etel ágost. hitv.

1,.·..
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VII. Rovatos kimutatás
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Értesítés a jövő 1882-83-iki

tanévről.

A jövő 1882-83-iki
tanév szeptember 4-én veszi ke7i
detét, - az előző három napon a beírás az ezen évre megvá
lasztott elemi iskolai igazgató által eszközöltetile

