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I. Jelentés az 1882-83. tanévról.
A beiratások a jelen tanévre augusztus 30. 31. és

szeptember I. 2.' és 3. napjain történtek; a rendes előadások
szeptember 4-én vették kezdetöket, mely alkalommal az

, egyes osztálytanárok növendékeiket kitartó szorgalomra, jó ma-
gaviseletre s éber figyelemre buzditottak.

Október hó közepe tájan a helyi körűlrnények által
szükségessé vált szokásos IO napig tartó szüreti szűnidőt ka-
pott a tanuló ifjúság, mely után. október er-én a gymnasiumi
felügyelő, a tanárok és tanirók jelenlétében az összes tanúló

. ifjúságnak az igazgató az iskolai törvényeket fölolvasta és
.azokat fejtegetve buzditotta az itjúságot, hogy ugy tanúlma-
nyaiban, mint külső viseletében igyekezzék a törvények uta-
sitásat követni sekként. saját javát munkálva majdan az
életben való boldogulását megkönnyitse. Serkentésúl fölern-
Iitette még azon alapitványi ösztön- és pályadijakat, rnelyek-
ben az év végén szorgaln1as tanulás és példás magaviselet
által részesülhetnek.

Október zo-én d. e. II órakor a tanúló ifjúséÍg a ta-
nárok vezetése alatt résztvett azon megható és kegyeletes
ünnepélyben, melyet egyházunk és iskolánk az 1879. évben
elhunyt Szánthó János gymnasiumi igazgató-tanár sírkövének
felállitása alkalmából rendezett. A szürke gránit sírkövet a
boldogult igazgató-tanár hálás tanitványainak s a társadalmi
életben is kivivott tisztelet és szeretet által szerzett barátai-
nak kegyes adakozasaból, saját hozzájarúlasával emelte egy-
házunk, mely ezen szép és dicséretes ténye által is ig-azolta,'
hogy a protestáns szellemnek és hazafias érzűletnek ébresztése.
s a szép és hasznos ismeretek terjesztése által az. ifjúság ne-
velése körűl kivívott érdemet, szerény anyagi helyzete mel-
lett is méltányolni tudja és akarja. Az ünnepélyt a sír körül
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összegyűlt szép szarnú közönség s a boldogúlt özvegyének
és gyermekeinek jelenlétében éJ.Z ágo evang. egyházi .énekkar
éneke, nyitotta meg.; ennek végeztével Barzó József tanár
tartott beszédet, fölemlitve a' boldogultnak a tan ügy terén
szerzett érdemeit' s fejtegetve azon küzdelrnet, melyet a pro·

. testautizmus a felvilágosodás érdekében kifejt; azután Zelenka
Pál lelkész mondott alkalomszerű, szivreható imát. könyekre
indítva a hallgató közönséget a felébresztett nerries érzelmek
által s a vallásos hit magvait hintve a szivekbe az isten
gondviselés bölcs intézkedései iránt való bizalom fölgerjesz
tése által. Az ünnepélyt ének fejezte be.

A tanítás ezután megszakítás nélkül folyt karácsonyig
mikor 9 napig szünet volt. Az 1. félévet január zo-én a IV
és Ill., 30-án a II. és 1. osztályban, a gymnasiurni felügyelé
és lelkész vezetése mellett az érdeklő szülők és tanügybará
tok jelenlétében megtartott vizsgálatok fejezték be.

A It. félévi előadások február I-től - a húsvéti, 2
heti szűnidőt "leszámítva - junius 23-ig folytak; június 24-ér
volt a: tornászatból a nyilvános vizsgálat; 25. és 26-án a fél
évi 'vizsgálatok az osztályokban, tartattak meg; 27-én (
templomhan nyilvános vizsgalat volt, melynek végeztével (
gymnasinmi felügyelő a pálya- és ösztöndijakat osztotta k
azoknak. kik magokat erre, a magyar nyelvben való előhala
dás, illetőleg a tanulmányokban kifejtett jeles előmenetel aj
tal érdemesítették.

.. Május 6-án járult az ifjúság a tanári karral együtt a;
úr asztalához, ezt megelőző napon Horváth Sándor tanár é

vallásos .cselekvényt fejtegető beszédet tartott az összes ta
nulé ifjúság jelenlétében, buzdítva az, ifjúságot a vallásos hi:
ápolásara és szivökre kötve a szülők iránt tartozó. szeretete
és tiszteletet.

. A tanúló ifjúság' a magyarhoni e. e. e. gyámintéze'
czéljáról és' üdvös hatásáról fölvilágosíttatván, gymnasiumunl,
ivén ,a gyárnintézet pénztárának gyarapításához a következ ő

leg jarult: a IV. osztályból: Billnitzer Ernő 10 kr. Grosz
mann Jen'ő IS kr. Hercz Ödön 10 kr. Kulcsár Lajos 10 kr
M,üUer' György. IS kr. Pfliegler Bertalan, 10 kr. Steiner Lajos
ao.kr. StunczGy. IS kr. Verbóczky J. 10 kr.Wohl L. 20 kr - a Ill
osztályból: Braun József' ro kr.: Graff Antal 10 kr. Hüttei
Sándor- 10 kr. .Klein József 10 kr. Molnár Ivánizo kr. Ruzsinsz-



ky Lajos 10 kr. Schönwiesner Aladár 20 "kr. Wiener" Ignácz
:0 kr. - a II. osztályb'ól : Bartkó .S'ándor to kr. Éliás GYQrg1
[O kr, Farkas István IQ kr. Jarabin Alajos 20 kr. Kissh-izy
Kálmán 10 kr. Klein Ödön 40 kr. Körífy Andor 30 kr. Lirrd .
[ános 20 kr. Martin Iván 1 frt. Molcsányi Pál 10 kr. Schwarc
Károly 10 kr. Trillhaas Gyula 20 kr. Weisz Sándor zo vkr.
Wozarik Tivadar 20 kr. Zurik Samu 20 kr. - az I. osztály-
ból: Kaukol János 10 kr. Klein Artur 50 kr. Klein Ede 10 kr:
Krompecher Ernő 50 kr. Kulcsár Barna 10 kr. Küntzl Lajos
20 kr. Mauksinszky Antal 10 kr. Steiner Béla 20 kr. Teöreök
Bálint 20 kr. Tupler Simon 20 kr. Zacher Károly 10 kr. Az
ifjúság körében tett gyüjtés tesz 8 frt IS krt.

A gymnasiumi ifjuság nyári mulatsága ez évben is a
görömbölyi Tapolczán tartatott meg május Is-én, melynek
kedélyes lefolyását nagyban elősegité a verőfényes tavaszi
nap által édesgetett nagyszámu közönség jelenléte; az 'ifjű-
ság rnulatságának emeléséhez Radvány István egyházi felü-
gyelő, Dr. Markó László gymnasiumi felügyelő, Ujházy Kál-'
mán /iskolaszéki elnök, Zelenka Pál lelkész és Zurik János
egyháztanácsos anyagi áldozattal is hozzájárultak, továbbá
Major Lajos, gymnasiumunk volt tanítványa, jelenleg Buda"
pesten muzeumi segédőr, szives volt a tápintézeti növendékek
megvendégelésére 10 frtot küldeni. Fogadják az ifjuság iránt
tanusított érdeklődésükért e helyen is meleg köszönetünket.

Gymnasiumunk alaptőkéje a folyó évben tett hagyo ..
mányozás által szép összeggel fog gyarapodrli; ugyanis a
miskolczi kir törvényszék 1883. évi ápril o-éri tartott üléséből
2256. sz. a. hozott végzésének mellékletében értesítette. gym-
nasiumunk előljáróságát a Miskolczon ápril 3-án elhalt jöny
Tivadar által tett s a kir. közjegyzőnél s a miskolczi ágo ev.
egyháznál letett egy Ió, két pót -és egy' fiók végrendeletről,
melyek a törvényszéknek bemutatva ápril s-én szabályszerűen
kihirdettettek s egyszersmind a végrendeletek másolatait meg-
küldötte gymnasiumunknak. - A Miskolczon 1865. cet. zc.én
kelt fővégrendelet 3 pontjában ezek vonatkoznak gymnasiu-:
munkra : »b) A miskolczi evang. ágost. hitv. tanodának két-
ezer az az 2000' osztrák forintot, azon kikötéssel, hogy ef~n'
tőkésÍtendő összegtől- a kamat egy hatoda a töke nevelésére
fordittassék. - c) Könyvtáramból 'a kettős példányok egyike,
Ugy szinte azon könyveirn is, melyek a késmárki főtanoda>
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könyvraraban már megvannak, a miskolczi ágo hitv. ev. ta-
noda <~önyvt~r~na~ szolgáltassanak ki. c - A Miskolczon 1883.
évi márczius 26~án: kelt pórvégrendelet ekként szól: sA mis-
kolczi evang. .egyház levéltárába letett s őrzött anyavégren-
deletem épségbentartásával pótlólag rendelem, hogy
könyvszekrényeimet a miskolczi helvét hitvallású, - részvé-
nyeimet pedig az ágostai és helv. hitv. gymnasiúmok egy·
más' között egyenlően megosztva emlékül örököljék. « - A
végrendeleti végrehajtók által időközben megejtett leltározás
szerint a. pótvégréndeIetben említett részvények névértéke
körülbelöl 25 ezer forintot tesz ki, mely összegnek fele gym-
násiumunk alaptőkéjét fogja gYflrapltani, meIy a fővégren-
detben hagyományozott 2000 forinttal együtt a 14 ezeret
meghaladja; oly összeg, minőt hagyomány alakban gymnasi-
munk Iölmutatni eddig nem képes; hozzájárúl még a gazdag
könyvtárból ránk eső jelentékeny rész, minthogy benne a
művek jobbára kettős példányokban fordulnak elő s egy ré-
szök pedig a késmárki lyceum könyvtárában már eddig meg
van: ekként ezen szellemi kincs is nagy mértékben fogja
emelni gymnasiumunk jó hirnevét. A közművelődési czélokra .
tett ezen példányszerü hagyományok megörökitik nevét a
nemeslelkű hagyományozónak s a késő nemzedékek mint a
protestáns buzgóság fönkelt lelkű bajnokára fognak visszate-
kinteni jóny Tivadarra. Legyen áldott emléke közöttünk! --
Ezen végrendeleti ügyben a hagyatéki tárgyalás a közeljövő-
ben fog megtartatni s erős a mi reményünk, hogy a vég-
rendelkező akaratának végrehajtásától nem nagy idő választja
el gymnasiumuAkat.

lVint dicséretes tényt kell kiemelnünk, hogy Mauk-
sinszky AntalL osztályú tanúló, szülőinek jóakaratából a
m'jmnaslumi alapra június 4-én 2 frtot adományozott.

Az erkölcsi rovat eddigi három: jó, szabályszerű, rossz,
jegyéhez a ft. . superintendens úr által közlött vallás és köz-
oktatásügyi 270!· szarnú ministeri leirat alapján középjegyűl
a s kevésbbé \~zabályszer5 c használatba vétetett.

Meg kell még e helyen ernlékeznünk több könyvki-
adónak azon áldozatkészségéről, hogy. az ujabb tankönyvek
majdnem, mindenikétgymnasÍ-umunk számara díjmentesen
m~gk.ülq,éni szivesekvolr ak, fogadják az.intézet nevében köszöne-
tünket ; a k,üldött, k~önxvek jeg.yzékét alább .asIj,~,~~" ~;.':_,.c
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Honéczy Géza tanárt rnájtis)25-én ,hi,\telenrossziíllét
vonta ~J ci tanitastól, úgy hogy helyetJe~ité~é'rő'l' kellett g~nl
doskodni; rninthogy ez ide> szerint is>máflábbadozik',' ala-
pos reményünk van, hogya szünidő teljeserrhelyreallítja m~g-
rongált egészségét. . . . " .

A tanév . folyamán át a tanári kar, a felügyelő és a
lelkész részvétele' mellett havonkint értekezleteket tartott,
melyeken a folyó ügyek elintéztettek s az ifjúság' előhala-
dása és erkölcsi viselete ellenőriztettek. -. Az' egész éven
at az ifjuság magaviselete kifogástalan volt; az egészségi
allapot általában jó volt, kisebb bajok miatt csak szórványos
és rövidebb tartamú óramulasztások fordúltak elő.

A rendes tantárgyak keretén kivűl a szabadkézi raj-'
zolásban is nyertek oktatást az önként vállalkozó tanúlók,
melyért félévenként .3 frt dijat fizettek, számuk az első' félév-
ben 35, a másodikban 31 volt, kik közűl 3 tandijmentes volt.
A Gabelsberger .Markovics-Iéle gyorsirás tanulására a Ill. és
IV. osztályból. ro növendék vállalkozott, kik közűl 3 haladó
volt; a tandij egész évre' 2 frt volt - Az ének csak a pro-
testáns ifjakra volt körelezó; de a világi dalok tanulása vé-
gett bármily vallású tanulok is látogathatták az énekórákat.
A tornászat az enyhébb hónapokban minden testileg ép ta-

, nulóra kötelezó volt s két-két osztály tanult együtt.

II. Iskolai tanács.
Az iskolai tanács következő tagokból áll: elnök

Dr. Markó Laszló megyei főorvos, választott gymnasiumi .fel-.
ügyelő; tiszteletbeli tagok: Radvány Istvan egyházi felügyelő,
Zelenka Pál lelkész. Hivatalból tagjai: Barzó József; Jlonéczy
Géza, Horváth Sándor, Mészáros Ferencz tanarok, rendes
tagok i. Furman János, Dr. Glosz Károly, Korbély József,
Kulcsár Károly, Leszih Lajos, Lichtenstein József.

Pénztárnok: Greichmann Ede.
Tápintézeti felügyelő (ephorus) : Honéczy Géza ..
Könvytárnokok: Zelenka Pál és Honéczy Géza';
Jegyző: Horváth Sándor.

I~I. Tanari kar.
"'

1. Barzó József, rendes tanár, tanította a vallástant.
ésnémet nyelvet mind a negy osztályban, a földrajzofazI.
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Il IV., a természetrajzot a II. osztályban. A ILosztály főnöke.
2. Honéc~yc Géea, rendes tanár, tarritotta a latin nyel-

vet mind a négy osztályban. A Ill. osztály főnöke ..
3. Horváth Sándor, rendes tanát, tanította a magyaf

nyelvet mind a négy, a történelmet a II. Ill. IV. osztályban.
A IV. osztály főnöke s értekezleti jegyző.

4. Mészáros Ference, rendes tanár, tanította a mennyi-
ségtant mind a négy, a természettudományokat az 1. Ill. IV.
osztályban. Az 1. osztály főnöke, ez évi igazgató s a gyors-
irás rendkívűli tanára.

5. Czékus István tanította a tornászatot rnind a négy
osztályban. _

6 Sturman. Andor, tanította a szabadkézi rajzot.
7. Wolfgang Lajos, tanította az éneket. _

.8. Zombory Béla a róm kath. növendékek hitoktatója.
'9. Weisz M6zes az izr. növendékek hitoktatója.

IV. A gymnasium négy osztá.lyában előadott tan-
tárgyak.

Els<>osztály.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Hittan, Luther kis kátéja.
Egyháti énekek. Kézi könyv: Dr. Székács József.

Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Alak tan, a nevek rendes
alakjainak ismertetése, melléknevek fokozása. számnevek és
névmások megfelelo szó -és irásbeli gyakorlatokkal, szavak
tánulása. K. k. Schulz-Varga.

Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. A mondat részei és a.
szó képzés megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Dr. Simonyi Zsig-
mond/ Népregék és népies költernények tanulása és olvasása
Lehr-Riedl : .Olvasókönyv.

Német nyelv. Hetenként 2 óra. Olvasás és írás. A be-
tűk, szóragozás, egyszerű mondatok, szó- és irásbeli gyakor-
latok. K. k. Ballagi Károly.

Földrajz. Hetenként 3 óra. A o' földteke ismertetése, rö-
vid csillagisme. hegyek, folyók az egész földtekén, világrészek
és országok i térkép készités. K. k. BeUinger Fényes .:

Számtan. Hetenként 2' óra. A négy jilapmüvelet egész
számokkal, közönséges és tizedes. törtekkel i: a legl,1agyobb



közös oszto és legkisebb 'közös ';többé-S ,kefes'ése'~;:"a sz~rt10:k
oszthatóságának ismertető jelet K:"k Mocn'ík'::,Szá:sz.

, Mérto». -Hetenként i' óra. AlikCika\,sikban,h:átótÍ\L
szög ek összeillősége s'az' erre Vönatkozó a:fa.kítások:' K. k.
Mocnik-Szabőky. 'r

Természetmjz. Hetenként 3 óra. Állattan K.I<'. Pap János.
Rajz. Ének. 'I'ornászat. Hetenként 2-2 óra. "

Második osztály.

. Vallástan. Hetenként 2 óra, Istenről, a
szentirás ismertetése. K. k. Dr. Székács József.
kek tanulása.

Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Az igék, ige,határozók,
előljárók, kötó- és indulatszavak ; az alaktan kiegéseitése és
befejezése, megfelelő szó- és irásbeli gyakorlatok.: K.. k.
Schulz-Varga .

.l7l:fagyar nyelv. Hetenként 3 óra. Az összetett Imoridatók
rriegfeleló gyakorlatokkal K.: k. Dr, Simonyi Zsigmond. Ol.
vasmányok. Lehr-Riedl Olvasókönyv.

Német nyelv. Hetenként 2 óra. Aszóragozás ismétlése,
fő- és 'melléknevek ; haben, sein és werden igék ragozása ; a
Ióidók. Fordítások és irásgyakorlatok. K.' k. Ballagi' Károly.

-<; Földrajz. Hetenként 2 óra. Polgári földrajz: EilI:Qpa:
földrajza részletesen, a többi vázlatosan. T érképék tkészitése.
K. k. Bellinger-Fényes.'· . -, '

Történelem. Hetenként 2 óra, Az ókori történelem főbb'
eseményei. Görögország es Róma történelme r ész.letesebben.a
K. k. Beck. Térkép készÍtés. "

Mennyiségtan. Hetenként 3 ora. ;;
a) Számtan. A közönség es és tizedes törtek 'isdiitlése;,

arányok és aránylatok ; egyszerű hármasszabály; ka:r:i1:áf-szá.{
molas, olaszgyakorlat. 'K. k. Mocnik-Szasz.

b) Mértan. Hetenként 3 óra. Négyszögek, s.okSZQ.ge:k,
terület-számolás, háromszögek hasonlósága. K;. k. Mocnik-:
Sz abóky, .' ',,'" .

.Természetrajz. Hetenként 3 '6ra.Ásványtan'é"scdÖvénY-!
tan, K. k.'·Pap·j János. Segédkönyv SdlUber~oVifányL.növ-ény~"
.tan l' táb'l'á'k : / ,,' , ,\ '~j~', ",', • l , __ ._ ,.' , ., .( , J:. • ' :~ ,

" Baj~.' Enelc.To'rnáBzat? Hetenkint' 2-'2' or:á:'" \/

- kijelentés, a
Egyházi éne-
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Hurn:} adikhHBztÚJy.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Hittan. K. k. Dr. Székács
józsef, Egyháztörténelem. A reforrnatio Magyarországon. K.
k. Pál'ty'József.

Latin nyelv. Hetenként 6 óra. A mondattanból az
esettan. a meliéknevek és névmások használatának némely
esetei, megfelelő szó- és irásbeli gyakorlatok. K. k. Schulz-
Varga. Cornelius Neposból több vezér életrajza. Phaedrusból
16 mese fordítás és elemzés mellett tár.gyaltatott.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra: Rendszeres magyar
nyelvtan, megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Dr. Simonyi Zsig-
mond.

Némei nyelv. Hetenként 2 óra. Az igék ragozásának is-
métIése éli) gyakorlása, névmások ; fordítások, kisebb elhe-
szélések és mesék fordítása, elemzése és betanulása. K. k ,
Ballagi Károly. .

Történp.lem. Hetenként 4 óra. Közép- és uikor meg-
felelő földrajzzal és térképek készítésével. K. k. Beck.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra.
a) Számtan. Bevezetés. az algebrába, álgebrai meny-

nyiségek összeadása, kivonása, szorzása és osztása; határo-
zott számok hatványozás a és gyökvonása. K. k. Mocnik-Szasz.

b) lI1é1"tan. A körre vonatkozó tételek és alakítások;
.a kör kerület és terület számolása ; ellipsis, hyperbola és pa-
rabola ismertetése, K. k, Mocnik-Szabóky.

Termeszeitani földrajz. Az 1. félévben hetenként 3 óra.
A föld mint égi test, a föld természeti viszonyai K. k. Szabó

~ Ignáez.
Vegy tan. A II. félévben hetenként 3 óra. Általános

vegy tan ; az elemek ismertetése, szervetlen és szerves vegyü-
letele K. k. Fehér Ipoly.

Rajz. Ének. Tornáseai. Gyorsírás. Hetenként 2'- 2 óra.

N egyedik osztály.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Erkölcstan. K. k. Dr.
Székács J.óz~ef. Egyháztörténelem','A reformatio terjedése
Magyarországon. K. k. Pálfy József. ~

Latin nyelv. Hetenként 6, óra. A rnondattan kiegészitése
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és befejezése irálygyakorlatok!zal,. a verstan elemei. K. k.
Schulz-Varga. Cornelius Neposból több vezér életrajza. Phaed·
rusból 16 mese forditasa. elemzése és .betanulasa. Chreste.
mathia latin költőkből. K. k. Rozsek-Simon-Péter. - Versus
;nemoriales s azok alkalmazása, válogatott darab~k j;tanu-
lása, írasbeli dolgozatok. Latin· prosodia és metrika. K. k~
Dr. Habenicht-Garami.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Stilistika. Szóképek, al ak-
zatok, a verstan elemei" megfelelő irálygyakorlatok. K. k.
Névy László. - Polgári ügyirattan gyakorlatok kal.

Némei nyelv. Hetenként 2 óra. Az erős és gyenge hajIítású
igék, 1 endhagyó igék, - szó képzés, bővítert mondatok. For-
d'itasok. Kisebb elbeszélések fordítása és betanulása. K. k.
Ballagi Károly.

Földrajz Hetenként 2 óra. Magyarország s a hozzá kap.
csolt részek tüzetes ismertetése. K. k. Visontay János. Tér-
képek készitése. .

Törtenelem. Hetenként 2' óra. Magyarország részletes
története. K. k Horváth Mihály.

'Mennyíségtan. Hetenként 3 óra.
a) Seámtan, Az algebrai hat művelet isrné tlése után, az

összetett arányok és aránylatok, ezek alkalmazása az össze-
tett" ltármasszabály feladatain ; társaság- vegyités- és láncz-
szabály ; kamatos kamat- s összetett lerovat számolás. Első
{oku egyenletek egy ismeretlennel; szavakba foglalt feladatok
egyenletbe tétele és megfejtése. K .. k. Mocnik-Szász.

b) Mértan. T estrriértan ; vonalak és lapok a térben;
szöglet; a hasáb, gúla; soklapok, henger, kúp és gömb is-

~ -rrrertetése és rajzolása ; az említett, testek fölület- és térfogat
~ számolása. K. k. Mocnik-Szabóky.

Természettan. Hetenként 3 óra. Általános ismeretek; hő-
í tan, delejesség, elektromosság, hangtan, erőműtan. fénytan.

K, k. Gregus-Berecz.
Rajz. Ének. T'ornászat. Gyorsírás. Hetenként 2-2 órában.

l
\.

"V. Palya- es ösztöndíj ak.

Gymnasiumunknal .harorn pályadij alapitvány van letéve
oly kikötéssel, hogy azokat Magyarországban született, "nem

.~.'magyar anyanyelvű növendékcink nyerjék; a pályázat a ta-
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nári kar által föladott irásbeli dolgozat elkészítése által tör-
ténik; kik ezen palyamunkajokban a magyar nyelvben szer-
zett ismereteiknek nagyobb mértékét mutatjak be, pályadijban
részesűlnek, melynek összegs- fejenként .hat forintból áll.
Pályázati dolgozatot, -melynek tárgya a majális leirása voh
a szülók höz intézett levél alakjában ez évben 14 tanuló
készitett június 2-án; a pályadíjak kiosztása a nyilvános vizs-
g-álaton történik meg június 27-én. - Ezen 'három pályadíj
alapítói Zajden Mária, Szabó Endre és Szabó Mihályné szü-
letett Zajden Anna voltak, kik egyenként 100-=-roO forintos
alapitványt tettek gymnásiumunk idegen ajkú növendékeinek
a magyar nyelv tanulására való buz ditasul ; az alapítványok
6 százalékot jövedelmeznek.

Ösztöndíjat alapított Würzler János 1334 forintnyi összeg-
ben, melynek 6 százalékos kamat ja ro+-ro foriritos részletek-
ben osztatik ki a gymnasiumi négy osztály mindenikében
úgy, hogy minden osztalyból két jeles előmenetelű tanuló
kapja a 10 foriritos ösztöndíjat. Ha valamely osztályban kettő-
nél több jeles, előmenetelü tanuló van, úgy a tanári kar
mindezeket az ösztöndijra kijelöli, kik között az ösztöndíj el-
nyerésében nem a jelesség fokozata, hanem - az alapító aka-
ratából - sorshuzás dönt. Mind a sorshúzás, mind pedig a
!lYOlcz-IO foriritos ösztöndíj kiosztása a' 14yilvános vizsgálaton
történik, •

~ második ösztöndíjat Glacz József-Paulison, Aradrne-
gyében - 255 forintnyi összegben alapította; ennek csak
négy százalékos kamat ja van, mely ro frt 20' krajczárt tesz
ki; 'az alapitó v~gakarata szerint ezen ösztöndíjt oly szorgal-
mas és tehetséges tanúló nyerheti el a tanári kar adományo-

" zása folytán, ki. magát tanári vagy lelkészi pályara képezi,
az ösztöndíjat pályája befejeztéig élvezi a tanúló. A jelen
tanévben ezen ösztöndij üresedésbe jövén, a tanári kar' azt
Müller György IV. osztályú tanulónak adományozta.

A harmadik ösztöndíj alapja 50 frtot tesz, ezen össze-
get özvegy Witty Sámuelné tette le alapitvanyul fia nevének
megörökitése végett olykép, hogy annak kamatját - 3 frtot
a szaktanár a rnennyiségtanban legl~itünőbb. tanulónak ado-
mányozza, Ezen, adományozás sziritén .a nyilvános vizsgála-
ton történik.

I.



"'1. Tans~erek szaporodása.

Gymnasiumunk nagyobh könyvtárának számára vétel
utján megszereztük a következó - műveket: Greguss : Költé-
szettan sArany balladai. - Vámbéri : A magyarok eredete.
Limberger : Geschichte des Evangeliums. - Könyvtárunk-
nak továbbá a következő folyóiratok és lapok jártak: Magyar
Tanügy ; Magyar nyelvőr; Protestáns egyházi és iskolai lap;
Vasárnapi Ujság; Világ krónika.

Ajándékozás folytán a következőkkel gyarapodott a
könyvtár:

A helybeli kereskedelmi és iparkamara évkönyve 1. II.
köt. Gyurgyik Gyula) Körrnöczbanya- czimű művét megküldte
a körrnöczbanyai reáliskola igazgatója.

A Franklin társulat ezen műveket küldötte: Lehr-Riedl:
Olvasókönyv 1. II. - Mangold : Világtörténelem. Ó-kor. -
Harrach József: Német olvasóköny 1. II. k.

Eggenberger kiadásából: Simonyi Zsigmond Német
olvasókönyve szótárral.

Lampel Róbert kiadasaból : Mocnik-Szabóky-Schmidt
Számtan 1. k. - A mértan elemei. - Majer-Ihász G. Ma-
gyar nyelvtana.

Dobrovszky és Franke - kiadasából : Laky Dániel
földrajza Ill. k. Afrika. Australia, Amerika.

Gross Gusztáv kiadótói Győrből érkezett: Dr. Németh
Antal Történelmi zsebszótára.

Az iíjúsagi könyvtár vétel útján a következő művekkel
szaporodott: Arany János összes műveinek első teljes dísz-
kiadása. - A s Hasznos Mulattató s 4. évi folyama. - A
tanulók következő ajándékokkal növelték az ifjúsági könyv-
tárt: Mauksinszky Antal L osztályú tanuló) Columbus Kristóf
élete«, - Schwarz Mór IV. oszt. tanuló 'Petőfi költeményei, -- _
Tupler Simon 1. oszt. tanúló Hoffmanntói s Szorg alom+és
restség= czfrnű műveket ajándékozták.

VII. Tápintézet.

A gyml:asiumi tapintézetben ezen tanévben 6 gymna-
siumi növendék volt szallassal, ebéddel, vacsorával és mo- .
sással ellátva) kik közül öten -évi 80 forintot, - egy .p-edig évi
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. I2S forintot fizetett; a növendékek fölött a felügyeletet a tap-
intézet . gondnoka végezte.

A tápintézet pénztára terhére esik a tandijmentesek
tapdíja is, melyet ezen pénztár seolgaltat át a gymnasmml
tandíjpénztárba.

A "tapintézet jövedelmét alapítványok kamatjai, a tap-
'intézeti növendékek évi díjai - s Miskolcz városában éven-
ként kétszer s a tiszai egyház kerületben évenként egyszer
eszközölt supplicario eredménye képezik. Ezen jövedelem
mennyiségéhez képest évenként 6 -8 tanuló vétetik föl a
tápintézetbe előleges folyamodás utján. Lelkészek és tanítók
gyermekei előnyben részesűlnek mások felett, ha elegendő
hely már nincs.

E\ső osztály.

VIlI. Tanulók névsora.

I. Boncsó Árpád, Borsod-Miskolcz, ágost hitv.
2. Bortnyik Gyula, ~ ) ) »

3. Darula Görgy, »»)

4. Fábry Gyula, Szep es-Béla, ágost. hitv.
5. Futasz János,.Szabolcs·~yíregyháza, ágost hitv.
6. Greisiger Géza, Szepes-Méáhard, ágost hitv.
7. Husz Albin, Szepes-Kr ornpach, ágost hitv .

• 8. Kaukol János, Szabolcs-Tisza-Polgár, róm. kath.
9. Klein Arthúr, Heves-Dormánd, izr.

10. -Klein Ede, Borsod-Miskolcz, izr.
II. Kohulák Béla, Borsod Újhuta, róm. kath.
12. Konrád Gyula, Borsod-Miskolcz, ágost. hitv.
13. Krompecher Ernő, Szepes-Felka, ágost. hitv.
14. Kulcsár Barna, Borsod-Miskolcz, ágost. hitv.
IS. Küntzl Lajos.' Szepes-Igló.ágost hitv.
16. Lux Rezső, Borsod-Rakacza, ágost hit;v.
17. Mauksinszky Antal, Szabolcs-Tisza-Polgar, róm. kath.
18. Mesko Béla, Pest-Nagy-Kőrös, ágost. hitv.
19. Neumann Oszkár, Komárom-Komárom, izr.

.20. Steiner Béla; Borsod-Miskolcz , ágost. hitv.
21. Szepesik János» » » »

22. Széll László, Szepes-Igló, ágost. hitv.
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23. Szutorisz Emil, SzepesBéla, ágost hitv.
24. Teöreök Bálint, Árva-Nagyfalva, ágost. hi tv.
25. Tóth Lajos, Borsod-Miskolcz, ágost hi tv.
26. Tupler Simon, Borsod-Miskolcz, izr ..
27. Zacher Károly, Szepes-Késrnark, ágost. hi t

Magán tanulók:

!8. Fövenyesy Elemér. Pest-Budapest.
29. Schusselka János, Borsod-Gyertyánvölgy.
)0. Tomka Béla. Borsod-Boldva,
3I. Tóth Béla ~ ~
32. Turánszky Károly, Borsod-Sajó-Sz-Péter.

Második osztály.

L Bartkó Sándor, Borsod-Miskolcz, ágost. hitv.
2. Éliás György, Borsod-Sajó-Pálfala, görög kath.
3. Farkas István, Görnör-jardanhaza. ágost hitv.
4. Jarabin Alajos, Sáros-Bártfa, ágost, hitv.
5. Kissházy Kálmán, Borsod-Szuha-Kalló, hely. hitv,
6. Klein Ödön, Borsod-Miskolcz, róm. kath.
7. Körffy Andor, Zemplén-Erdőbénye, ágost hitv.
8. Lind János, Szepes-Mühlenbach, ágost hitv.
9. Martin Iván, Borsod-Miskolcz, róm. kath.

TO. Molcsányi Pál, Borsod-Oörömböly, görög kath.
II. Müller Ignácz, Gömör-Pohorella, izr.
12. Neumann Nándor, Borsod-Miskolcz. róm. kath.
13, Paulovics józsef, . ágost hi tv.
14· Pintér Ödön, Arad-Arad; izr.
IS. Schwartz Károly, Borsod-Miskolcz, ágost hi tv.
16. Trillhaas Gyula ) » ) »
17. Weisz Sándor, Zemplén-Toka], izr.
I~. Wozárik Tivadar, Liptó-SzvMikló s, ágost hitv,
lJ. Zurich Samu, Borsod-Miskolcz. ágost hitv.

Mag á n tan u 1 ó k:

20. Batta Sándor, Borsod-Boldva,
2I. Csipke József. Borsod-Sajó-Sz. Péter.
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Harmadik osztály.

1. Braun József, Torontál, N.-Sz.-Miklós, izr.
2 Darula Lajos, Borsod-Miskolcz', ágost. hitv.
3. Dessewffy Endre ~ » •
4. Fried Armin, Abauj-Torna-Szepsi, izr
S. Graff Antal, Pest-Budapest, ágost hitv.
6. Hütter Sándor, Bereg-Böszörmény, izr.
7. Jamriska Samu, Borsod-Arnót, ágost hitv.
8. Klein József, Borso d-Miskolcz, izr. '
9. Molnár István» ~ helv. hitv.

IO, Ruzsinszky Lajos ~ ágost hitv.
II. Schönwiesner Aladár, Szepes-Nagy-Szalók, ágost. hitv,
12. Wiener Ignácz; Heves-Doroghaza. izr.
13. Wittchen Jenő, Gömör-Rozsnyó, ágost. hitv,

Negyedik osztály.

1. Billnitzer Ernó, Szepes-Leibitz, ágost hitv.
2. Dessewffy Béla, Borsod- Miskolcz, ágost. hitv.
3. Draveczky Dezső, -Szepes-Betlenfalva, róm. kath.
4. Grossmann Jenő, Szabolcs- Tisza·.Polgár, iz.
S. Hercz ÓdönvBorsod-Diós-Cyőr, izr.
6. Klein Izidor, Borsod-Miskolcz, izr. kimaradt.
7. Kulcs,ir Lajos, J '" ágost hitv.
8. MüUer' György, Borsod-Ujhuta, ágost hitv.
9. Ptliegler Bertalan, Borsod-Miskolcz, róm. kath.
10. Schwartz Mór, Bihar-Csilános, izr.
II. Steiner Lajos, Borsod-Miskolcz, ágost. hitv.
12. Stuncz György» >, róm. kath."
13. Verbóczky József, » ». ágost hitv,
14. Wohl Lajos, Zemplén-KesznyétE:n., izr.

Mag a:n tan u 1 ó k :

15. Csemitzky Frigyes, Bor sod-Sáta, ágost hitv.
16. Zsóry Barna, Borsod-Kazincz, helv. hitv,
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X. Jelentés.

Az 1882- 83. tanévi magánvizsgálatok junius hó három
utólsó napjain tartatnak meg.

A jövő 1883-84. iskolai évre a beiratások augusztus
h6 30. 31. és szeptember 1. 2. napjain történnek it délelőtti
órákban, délután a javitó .és pótvizsgálatok tartatnak a je-
lentkezőkkel. A beiratas díja 3 írt.. a tandij eg~sz évre 12
írt, mindkettő a jelentkezésnél fizetendő, de a tandíj féléven-
kénti részletekben lS fizethető. - A tapintézetbe fölvetetni
6hajt6k kérvényeiket legkésőbb aug. 2S-éig nyújtsak be a
gymnasiumi igazgat6sághoz, nehogy a jogosúltabbak a ked-
vezménytől elessenek.
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Elemi iskola.
I. Jelentés az 1882-83. tan évről.

, "'
, -

Az elemi iskolában a tanitás 1882. szept. 4-én 'vette
'kezdetét. Beiratott 98 fiu és 99 leány összesen 197- tanuló:
TO-zeI több mint a megelőző tanévben. A tanitás az elmult
tanévben .zavartalanúl folyt, járványos betegség és ígaaolat-
.I~n' mulasztas ok nem hátráltattak. Az egyháznak el ern i isko.
l<tja érdekében tett áldozatkészségének megvan a maga
gyümölcse, a mennyiben a mulasztások évről évre kevesbed-
nek s a tanitványok száma évről-évre növekedik, daczára a
magas tandijnak, az idegen felekezetű tanulok száma ez évben
is 60-ra emelkedett, bár ezek semminemű anyagi kedvezményt
nem kapnak, Az egyház szegényebb tagjainak gyermekei
ingyen tanitásban részesűlnek, tankönyvek és írószerekkel
láttatnak el, az elmult tanévben is 48 tanuló vétetett fel
tandijmentesen F~ 1 féltandijért, :32 tanúló láttatott el ingyen

"a szükséges tankönyvekkel és irószerekkel.
A tanítói szakkönytar. mely ez idő szerint 240 kötet-

ből áll, ez évben is HellwaJd Frigyes s Föld és népeis czírnű
3 kötetes munkájával gyarapittatott

A tanitói alapra az elmult tanévben az l-ső és .Il-ik
osztályú fiiskola 12 [rt 87 krt, a III-és IV-ik oszt fiiskola 10 frt 97
krt, az Lsó és II-ik leányosztály 21 frt 3 krt gyűjtött, ezen ~
összegek a már eddig gyüjtött tőkéhez adva, takarékpénzta-
rilag kezeltetnek.

. A városi hatóság 'birtokába bocsátotta az egyháznak
a tagositás alkalmával az elemi iskola részére faiskolanak
kihasitott egy holdnyi terűlet, melyen már a jövő tanévben,
fognak a növendékek. a fa nemesités és konyhakertészetben
gvakorlatilag tanirtatni. -
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A jövő 1883-84-i tariévre a beiratások folyó> év
szeprember 1 és 2 napjain. fo~nak megtartatni.

II. Iskolaszék.

Elnök: Ujházy Kálmán .
. Jegyző: Ifj.. Czékus István.
Hivatalból tagjai: Zelenka Pál lelkész, Wolfgang La-

J()s, Sturmann Andor, és Gebe Endre tanitók.
. Választott tagjai: Korbély József, Kmety Mihály,

Trillhaas Henrik, Fűrész Ferencz, Fischer Lajos, Mahr Nán-
dor, és Schmiedt Mihály.

Ill, Tanitói testület.

Sturmann Andor, rendes' tanitó, önállóan vezette a fi.
iskola 1·ső és Il-ik osztályát, - a rajz és szépiraszat tanitója-o

Ifj Czékus István, rendes tanitó , önállóan vezette va fi-
iskola III-ik és IV-ik osztályát, - a tornász at tanitója,

Gebe End1'e, rendes tanitó, önállóan vezette a leány-
iskola l-ső és II-dik osztályát, - a kertészet tanitója.

Wolfgang· Lajos, rendes tanító, önállóan vezette a
leányiskola III-dik IV-dik és V. osztályát, ezenkivül tanitottaaz
-éneket ~ íiiskola I--IV-dik osztályaiban.

Ozv. Szerényi Ká1'olyné, kézimunka tanitonő, tanitotta
.a kézi munkat a Teányiskola 'l-V. osztályaiban.

IV. Tantárgyak.

A tantargyak a tiszai ágo hitv. ev, egyházkerűlet által
-előirt tanterv szerint, a következő tankönyvekből taníttattak:
Magyar nyelvtan: Nagy Lászlótól. J
~agyaroktörténete: Ballagi Károlytól.
Földrajz' :.Lakics Vendel és Neiger Sándortól.
Természetrajz : Reisz Henriktől.
Természettan: Mauricz Rezsőtől.
Polgári jogok: Mayer Miksától.
.számtan példatár: Dr. Emericzy Géza és Kárpáti Endrétől.
Magyar olvasó könyv : Gáspár Jánostól. >" ..
Magyar A. B.. 'c. és elemi olvasókönyv: Gönczy .P,áltól.-



NémetnA:~ B. C':' Gönczy Pálf6EI J -;

Német nyelvtan Ahn Nagy Lajostól
\

/

"Az elemi fí- és leányiskola tanulói számára ösztön-
díjat alapitottak :

I. Tek. Furrnann jános úr egy 100 frtos "alapitvanyt
tett az elemi fiiskola részére, oly feltétel alatt, hogy ezen
összeg után eső kamatok, osztályonként - valtakozva v->-

minden évben nyári vizsga alkalmával a tanítói kar által' a
legérdemesebb szegény tanúlónak adassék. -

2. Néhai Rácz István és Timko Zsuzsánna 200 -frt
alapitvány a, melynek kamatjait két részre osztva" helybeli ágo
hitv. ev. fi- és leánytanulók sorshúzás útján .•nyerhetik el.

3. Néhai Würtzler János 2000 frtos alapitvanya, melynek
kamatjaiból 40 frt az elemi- s II többi felmaradt - rész pedig
a gymn. javára esik, a 40 frt 5 frtos összegekben az elemi
fi- és leányiskola felsőbb osztályában járó regjobb tanúlők
között sorshúzás útján osztatik ki.

4. Néhai Klein Endre 100 frtos
kamat ja a fíiskoIa azon két jó tanúlója
kit a tanúlók önmaguk jelőlnek ki.

alapitvanya, melynek
'között .osztatik mt;g,

" ~\ ,
1-,'°'

VI. Az elemi iskola tanulóinak névsora.

a) A fiiskolában.
,

Első osztály.

I. Augusztinyi F erencz ágo hitv. -Miskolcz.
2 Boor Viktor »»
3. Erosz P:H ' » Kézsmark, Szepes in.
4. Danielisz Gusztáv »Dobsina, Görnör m. ::-,
5. Danhauser József »Miskolcz, tandijmen'ies;C'(.i'
6. Dessewffy József» » _ ,,( ,

7. Hlatki Barna _ » .». tandijmeates." ,.
8. iHeller Jenő' róm. "kathrBudapesr, , . .
9. Huzrik Barna , ág~ hitv, ,'Mi:s'kpléz tandijmentes.vj-'

ro. Grüiistéin -Samúel móz. v, Füzér, Abaúj m. kimaradt,
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II. Jansen Lajos .'\;,;, ág~:/hitv; > • tandijmentes,
12. Kaunitz Károly .» Miskolcz, tandijrnentes,
13. Kurucz Kernél görög kath. Budapest<'
14. Klein Kálmán "~ágohitv. Miskolcz .. kimaradt.
15. Lint János ".. Dobsina, Gömör m. kimaradt
16. Lichtenstein Pál » Miskolcz.
17. Molnár Kálmán hely. hitv .

. 18. Molnár Károly .)
19. Mrencsó Ferencz ágo hitv.
20: Poppe Emil J

21. Polatsek Barna . J »
22. Pintér Ernő móz. V. Kassa, Abauj m.
23. Magyar Géza ágo hitv. Miskolcz.
24. Szep esik Lajos) ,~tandijmentps
25. Szkalos Aridas » Edelény, Borsod m. tandijmentes
26. Tormai Andor c» Dédes, Borsod m. tandijmentes.
27. Zachranyik István róm kath. Miskolcz.
2.S Zsáry Géza ágo hitve

)

J

Második osztály.

, 1. Angyal Ádám, róm. kath. Miskolez, kirnaradt.
2. Bárány Gyula» J J

3. Boor Károly ágo hitv. J

4. Braun .Tzidor móz. v. )
5. Domonkos Pál ágo hitv. J tandijmentes.
6 Fleischer József róm. kath. Polgár, Borsod m. kimaradt.
7. Hajász Pál ágo hitv. Miskolez.
S. Haniszko János J • . . )

9. Huzrik Lajos J J J

10. Hlatki Gyula J J J

II. Kovacs Dezső hely. hitv. •
12. Kocsmárik Samu ágo hitv.) tandijmentes.
13. Kübecher Rároly) J Kézsrnárk, Szep es \n,
I4. Krausz Emil J • Miskolcz,
IS. Kripkó János • J •

16. Klein Elek' hely. hitv. . , ' •
q.,'Klein,KáJmán-hdv..hitv.' • , . '," "
IS. Kirschner Sándor helv.' hitv.Budapest, kirnaradt.
19. Kirschner Andor hely. hitv. Hatvan; Heves m. ~imaradt.

tandijmentes.
tan dij men tes.



20. Lichtelistein Imre ágo hitv. Miskolcz.
21. Lichtenstein Laszló: ).,

22. Lipták Kdroly.: )
23. Magyar Mátyás.

. 24. Murgács Lajos •
25. Novák Imre )
26. Novák József »

27. Pekár Aladár )
~28. Prileszky Kálmán róm.

29. Szabő Lajos )
30. Schaffér József móz.
31. Schlesinger Isidor. )

32. Tózsa Károly ágo hitv.
33. Tóth Árpád »
34. Záhorszky László »

35. Zéthy Kálmán )

"
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,J

) tandijmentes.

J Rozsnyó, Gömör m.
kath. Salgó-Tarján, Nógrád m.

J Zágráb, Horvátország.
V. Miskolez.

tandijmentes.
tandijmentes.

)

» Gyöngyös, Heves m. tandijment

Harmadik esztály.

1. Albert Ede ágo hitv. Miskolcz.:
2. Bucsany Alajos ágo hitv. Miskolez.
3.. Berkovics Mór móz. V. Tokaj, Zemplén m.
4. Darula Pál ágo hitv. Miskolez.
5. Danhauser Károly ágo hitv.Miskolcz, tandijmentes.
6. Fajtsik Lajos J» »tandijrnentes.
7. Hegrád Viktor Bécs, Ausztria ..
8. Kiffer Béla »" Miskolcz.
9. Koller Károly J " Pozsony.

TO. Kühne Andor • Miskolcz,
"II. Leszih Lajos »" )

12. Lisztovszky Ernő rom. kath. Palkonya, Borsod 'm.
13· Polity Pál görög. kath. Miskolcz. _...
14· Polcz Sándor ágo hit. Miskolcz. ~','
15. Pintér Ákos móz. v, Arad. ..1

16. Radvány István ágo hit v, Misko lcz. c' .

1]. R.t:>szikJózsef ágo hitv.Miskolcz;tandijmentes . "',
18. Sántha Ernő róm. kath. Satoralja-Ujhely, Zemplén :".ID.'"
19· Szabó" S:ámuelág. hitv, Miskolci." '. ,

2'0. 'SzeghŐ' Barna helv. hitv." ; J:



1. Czirják Ad9lf ig. hitv. Béla, Szepes m.
2. Domonkos Lajos ág. hitv. Miskolcz, tandíjmentes
3. Eszterák Kálmán )
4. Fajtsik Imre ) )
5. Geró Sándor )
6. Hajász Lajos) ~
7. Hlatki [anos ) »

8. Juhász József hely. hitv. Miskolcz.,
9. Kassó József ág.' hitv. • tandíjmentes

10. Krompecher János ágo hitv.) tandijmentes
II. Nagyfejeő Kálmán róm. kath. Bökény, Ugocsa m.
12. Polcz Lajosag. hitv. Miskolcz tandijmentes
13. Prámer Béla róm. kath, Miskolcz
14. Roszik Lajos ágo hitv., ,).
IS. Zamborszky Dénes' ág. hitv. Budapest.

tandijmentes .
tandijmentes
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NegyQdilr osztály.

tandijmentes

b) A leányoknál.

Els fr osz tál y.

1. Albert Margit ágo hitv. Miskolcz
2. Bartányi Anna ágo hitv. Miskolcz
3. Bajkor Julia ágo hitv. Miskolcz
4. Berecsky Tilda ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
5. Berzy Mathild ágo hitv. Miskolcz,
6. Brozrnan Zsófia ágo hitv. Miskolcz tandijmentes.
7. Darula Jolán ág.· hit,,: Miskolcz
8.. Eszterák Margjt ágo hitv. Miskolcz
9. Futasz Gizella ág hitv. Miskolcz, tandíjmentes, kimaradt.

10. Futasz Maria ágo hitv. Miskolcz, kimaradt
II. Fischer Julia ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
12. Geszthi Mária ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
13. Gleich Maria ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
14. Grűnstein Rézi móz. V. Miskolcz, kimaradt J

JS. Horváth Zsuzsanna ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
16. Hodossy Etel hely. hit. Tisza-Dob, Szabolcs m. '
17. Hevessy Sarolta hely. hitv, Hamva" Gömör m.
18. Jankó Ágnes :ig. hitv. Miskolcz, tandijmentes
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19. Kalmár Emma ágo hitv.Miskolcz_ tándijmentes
20. Keviczky Anna hely. hitv. Rimaszécs, Gömör m. kimaradt
21. Kenrad Erzsébet ágo hitv. Miskolcz, tandíjmeates

22. Küb echer Margit ágo hitv. Miskolcz, ..:
23. Krausz Paula ágo hitv.,Miskolcz
24. Kmety Mária ág, hitv. Miskolcz tandijmentes
25. Laszgallner Elza ág, hitv. Kolozsvar, Kolozs m.
26.. Matolcsi Zsuzsánna ágo hitv. Nagy-Károly, Szathmár m.
27- Máriássy Margit hely. hitv. Senye,' Borsod m.
28. Novák Piroska .ág. hitv. Miskolcz, tandijmentes
29. Pekár Anna ágo hitv. Rozsnyó, Gömör m'
30. Polez Erzébet ágo hi tv. Miskolcz, tandijmentes
3!. Qoutidián Zsuzsánna ágo hitv. Miskolez, tandijmentes.
32. Szabó Erzsébet hely. hitv. Miskolcz, kimaradt.
33. Széchy Olga róm. kath. SzomoInok, Szepes m.
34. Szobránczy Piroska ágo hitv. Miskolez.
35. Szolman Mária ág, hitv. Miskolez.
36. Schmiedt Mária róm. kath.
37. Trilll~aas Irén ágo hitv. Miskolcz
38 Untisz Ilona, hely. hitv. Miskolcz
39i Zéthy Irma ágo hitve Miskolcz, tandijmentes
40. Valecska Ida hely. hitv. M-iskolcz

. Második osztály.

1. Böhm Laura róm. kath. Kétegyháza Pest m.
2. Futasz Anna ágo hitv. Miskolcz, tandijrnentes, kimaradt
3· Futasz Zsuzsánna ágo hitv. Rozsnyó, Göinör' m. kimaradt
4· Fűrész Róza ágo hitv. Miskolcz
5. Ferenczy Gizella hely. hitv. Miskolcz
6. Feldmann Antónia rnóz. v. Miskolcz
7. Horváth Gizella hely. hitv. Miskolcz, féltandijas
8. Holczer Ilona ágo hitv. Miskolcz
9· Kaunicz Julia ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes

ro. Kulcsar Etel ágo hitv. Miskolcz
II. Kocsi Etel ágo hitv. Miskolcz
12. Mártonffy Anna rom. kath. Miskolcz
13· Mári,\ssy Ida hely. hitv., Senye; Borsödm;. ':

,14· Molcsanyi Julla:ág'" hitv. Edelény, Borsod m. tandijment:
IS. Nagy Maria ágo hitv. Miskolcz '
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16. Pölatsek'Vilma

e

ágo "hitv. Misko.lez
17. Polnisch Hona 'ágo 'hitv. " '
18: Steiner Ilona ag: hitv. "
19. Sontag Julia ágo hitv, Kézsmark, Szep es m.

20. Tobiás Julia hely. hitv. Miskolcz
21. Tobiás Irma hely. hitv.

22. Tinesz Etel ágo hitv.
23. Zurik Margit ágo hitv.
24. Vachter Etel ágo hitv.
25· Volny Anna ágo hitv.

"

"

"
"

Harmadik osztály.

1. Alberth Gizella ágo hitv. MiskoIcz
2. Bömisch Mária ágo hitv. MiskoIcz
3. Czakó Albin hely. hitv. MiskoIcz
4. Danczinger Pepi móz. v. MiskoIcz
5. F onyi Szerén hely. hitv. MiskoIcz
6. Grűnfeld Gizella móz. v. Miskolcz
7· Hegrád Karolin ágo hitv. Budapest
8. Holezer Anna ág., hi tv. Miskolcz '
9. Hönnel Hermin ágo hitv. Matheocz, Szepes m.

10, Rusz Kornél róm. kath. Miskolcz
II. Klein Szerén róm. kath. Miskolcz
12. Molcsányi Mária ágo hitv. Edelény, Borsod m. tandijmentes
13. Novák Ilona ágo hitv. Miskolcz
14. Róth Irén rnóz. V. MiskoIcz
IS· Szepesile Mária ágo hitv. MiskoIcz tandijmentes
16. Schneider Erzsébet ágo hitv. Miskolcz
17. Tornaschoff Anna móz. v. Zazriva, Árva m.
18. Zsáry Erzsébet ag. hitv. Miskolcz
19. Vokurek Francziska ágo hitv.MiskoIcz

Negyedik osztály.

1. Benyovszky Eszter ágo hitv. Miskolcz
2 Haniszko Ida ágo hitv. , '
.3. Kerékgyártó Berta ágo hitv. MiskoIcz
4. Lipták Erzsébet ágo hitv. Miskolcz, kimaradt
5. Lichtenstein Malvin ágo hitv, Miskolcz
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6. Mártonffy Aranka róm. kath. S~ász-S,eq~s,. Szeben, Pl:,

7. Magyar Anna helv. -~itv. S,aj.6-V~~,rzd",:Bpt,~o.d:IR~' ,,_'; ';
8. Pap Szerén ág.hitv. Arall'yos-MedkY.~s, St:athinár m, tarrdijm.
9. Rudy Jolán ágo hitv. Miskolez . '
10. Szerényi Anna ágo hitv. Miskolcz,' -tandijmentes ,
II. Schlesigér Berta móz. V. Miskolez

Ötödik osztály .

1 Borza Erzsébet helv. hitv. Miskolcz
2: Horváth Antónia ágo hitv. Miskolcz, tandijmentes
3. Polatsek Julia ágo hitv. Miskolcz
4. Pintér Hajnalka móz.· V. Arad.
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Évközben kimaradt 6 fiú és 8 leány. Összesen 14-


