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-"~.j 883-84 'iskolai év :
Szeptember 3-án, az országos középtanodai törvény tu-

datában és hatása alatt. ünnepélyesen kezdetét vette. Amint
egy-egy nemzedék fejlődik azon arányban, irányban gyara-

I podik az egésznek jóléte, erényben munkás tevékenysége fo-
kozódik. öntudatosakaratereje a közös haza pclgárainak ja-
vát mozdítja elő, nemes önérzete az egészbe olvad, mert
tudja, hogy az egyén csak akkor örűl jólétnek, mikor ez or-

j szág polgárai mind boldogúlnak. _ .. Vajha évtizedek után e
nemes czélhoz közel jutottunk legyen! Protestans középta-
nodáink ezen 'országos érdekek előmozditásában izmosedtak.
midőn az' egyház fejlődését szem előtt tartva, a tudományos
műveltseg zászlóvivőjeül szerepeltek. Legyenek vezérek ez-
után is. Az általános emberi és a magyar nemzeti törekvé-
sek csak a vallásos nevelésben fognak ezután is, hazáért és
egyházért lelkesen küzdő, kitartó munkásokat adni magyar
hazánknak.

A mi gymnasiiJmunk bár csak négy osztályból áll. és a
törvény súlyát érezi, mely fenállásának útjába akadályokat
gördit: mégis folyvást a vallásos melegséggel a műveltség
és tudományos kiképzés elvének hódolt, és ez irányelv ha
tása alatt folytatja útját tovább. - A vulkánok kitörését
földalatti moraj előzi, kitörése után ezer jajszó hallatszik, -
meIy elnémúl, s a még élők új alakulásokat szemlélnek. -
Ilyen lesz-e a változás a nevelés és oktatás ügy terén is? .
Ritkán történik meg. hogy nagyobb rázkódás nélkül menjen
véghez átalakulás az egyes intézetek életében A tapaszta-
lás fogja megfejteni e nagy kérdést.

Min t máskor ugy ez év szept. 8. az előljárók és tanárok
jelenlétében olvastattak fel a fegyelmi szabályok, egyúttal a
jól végzett munka és példás magaviselet részére alapitott
ösztön és pályadijak fölemlittettek.
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Az iskolai tanács, az eperjesi collegium' által Nt. Vand-

rák András eperjesi collegiu mi tanár részére rendezett 50
éves jubileuma alkalmából, szept. Is-én emlékiratot küldött.

Az e ház százéves 'ubileuma alkalmával, október 6 an,
magas egyházi hatóságunk fogadásánál, az i júság a tanári
karral jelen volt. Következő napon pedig az isteni tisztele-
ten ~ száztagú dalárdáb~ alkalmi énekek elzeng ése által
emelte az isteni tisztel et ünnepélyességét, a vallásos kegye-
let maradandó emlékét vivén magukkal otthonukba.

A szüret alkalmából okt. II' én tiz napi szünidő adatott ..
Az ifjúság október 23-;:1n. ifjan ellhúnyt Sturman An.

dor rajztanár és az elemi iskola egyik kitünő tanitójan-rk te-
metésénél volt jelen, a ki október zr én ~9 éves korában
húnyt el. Legyen áldott emléke.

A gymnasium felügyelője Dr. Mark ó László november
6-án emberbaráti érzelmeitől áthatva alumneumunk részére
ro ír to t ajándékozott. Kegyeletes munkája magában hordja
a dicséretet.

f

Luther születésériek négyszáz éves emlékünnepét gym-
nasíumunk az egyházzal együtt ünnepelte november hó .
ro-kén.

Majd decz. 23 kától január 1 ig a karácsonyi szünidő
adatott ki. v-

Az első felévi szigorIatok az iskolai tanács tagjai ille-
tőleg a felügyelő és lelkész vezetése inel!ett január :ú~és
zo-én tartattak meg.

A második félévet mindjárt január 31 én megkezdettük.
Az iskolai év áldozatját bőven kiszemelte gYfOnasiumunk

tanár testűletéból, a mennyiben január 23 an t.~é~
~ e z ~ gymn. tanár Bujakováron Nográám.egyéoen el-
hunyt. A gymnasium részéről Horvárh Sándor. az egyház
részéről Kulcsár Károly gondnok küldettek ki a temetésre;
melynek költségeire 60 trtot es negyedévi fizetését adta az
egyház gondnokának, hogy aggódó rokonainak az egyház,
részvéte me llett adja áto Január 2s-én délután a szomszéd
községek intelligentiája, lelkészek és tanirók megtisztelő
részvéte mellett kisértük a sirkertbe, hol a régi kartárs szó-
lott meghatott lélekkel a távozóhoz, isten hozzádot mond-
ván távol barátai az f'gyház és iskola és a kartársak részé-
ről. - Két év óta kinzó és sorvasztó betegség áldozatja
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volt: üdűlést ment keresni övéihez, megszabadúlt a keserű
kínoktól -- az élet árán. Béke lebegjen porai felett.

A ki IS évig hűség és lelki ismeretes pontossá.ggal végzi
hivatalát, az a gymnasium előljárói és kartársaitól megér-
demli a kegyeletet, és még inkább fáj az elválás akkor. ha
páratlanul hű kartársat és barátot veszit el az ember. -- A
gymnasium épűletéről gyász lobogó hirdette a szornorú va-
lóságot, s az iskola és egyház bánatában sok nemes em-
berbarát osztozott. Nyugodjék csendesen !

Rövid életrajza az 1878. évi értesitőben igy van megirva :
Honéczy Géza szül. Nógrádmegye Zobor nevű helységében
1845 február ra-én. Az elemiekben kiképeztetését atyjánál
nyerte, a gymnasiumi osztályokat Aszódon és Selmeczen, a
theo'ogiát Pozsonyban és Eperjesen, végezte, onnan a jénai
egyetemre ment, 1:01 egy félévet töltött. jériaból r869 ápril
havában jött vissza Vanyarczon (Nograd t lakó szüleihez,:>
ott tartózkodott, mig 1869 szept. hó elején a miskolczi ág.
hitv. ev. ~ymnasium meghívta s azóta volt e gymnasium ren-
des tanára

A baj, mint kisérő társ csatlakozik a másikhoz, mintha
igaz volna. hogy a csapás soha sem jön egyedűl. A gymna·
siumra nagy baj volt hogy február 2-án Mészáros Fer encz ,
a mennyiség és termé.szettudományok tanára, Nyiregyházára
ment az ottani ev. g-ymnasiumban megüresedett tanari szék
betöltése végett. Ötödfél évig ernyedetlen kitartással munkal
koo ott körünkben az ifjúság nemes irányban vezetésén, hi-
vatással karolta fel az iskola f(Jlvi'rágozásának művét. és
méltó elismerést szerzett magának. Hogy a bizalmat és JO'
akaratot meghálálja. melyet az egyház iránta tanusitott : kis-
fiának nevére roo forintos alapitvanyt tett, munkájának meg-
takaritott filléreiból az egyháznál. Áldás és szerencse legyen
ort is osztályrésze. }1egérdemli.

A tanárok helyét a helybeli polgári iskola igen tisztelt
tanári karából Gállffy 19nácz polg. iskolai igazgató. Czeg-
lédy Elek és Brósz Károly vol tak szi vesek ideiglenesen be-
tölteni. A legszebb áldozat, mit a nevelés ügyének hozni
képesek. Fogadják érte e helyen is a gymnasium kö-
szönetét.

A tanítás ezután megszakitás nélkül folyt april 6-ig a
húsvéti- szünidőig.
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Május 4·én az urvacsorajával élt az ifjúság, melyre el
zetesen előkészité Barzó József. a jó magvetőről mondott H
tásos beszédével.

A tavaszi mulatság ez évben is kedvező idő és disze
közönség jeienlétében a görömbölyi Tapolesan tartatott me1
Anyagi áldozatokkal is fűszerez téka gyermekek mulatsagt

< Dr. Marko László feJűgyelő, Radvány Istvánné. Teöreö
Vilma és Zelenka Pálné !1agyságaik és Zurik János egyháe
tanácsos. Fogadják érte e helyen is a tanárí kar és ífjúsáf
köszönetét.

A nyári félévi c;zigorlatok junius 23 és 24 én a nyilvá
nos közvizsgálat 26 án turtatott meg. A testgyakorlatból ó

vizsgálat június 24-énesti'6 órakor tartatott meg, mid őri a
legjobb mászó részére Nt. Zelenka Pál a nála meg sxo kott
szivességgel nyujtotta saját ösztöndiját .

.Az ifjúság haladása ez évben elég jó volt; erkölcsi vi-
seletében is megfelelt a várakozásnak: kisebb botlásokon
kivűl, rr..ilyenek gyermekeknél mindenkor elófor duluak, vet
ség nem fordult elő. - Egészségi tekintetben az ifjúság ez
évben nem szenvedett. .

A szabadkéz i rajzot ez évben Sturman Andor halála
után Kozsanovics Sándor róm. kath. gymn. rajztanár tani-
totta. Volt az első félévben 27 önkényt vállalkozó tanúló, a
második félévben pedig 25, kik között ingyenes 3 volt.

Gyűjtés eszközöltetett az e e e. gyámintézet alapjára,
mely következő eredményt mutat: IV. osztály: Dessewffy
Endre 10. Eichmüller Emil 30. Fried Armin ro, Graff Antal
JS. Hütter Sándor ro Jamriska Samu 10, Klein József ro,
Molnár Iván 20 Moser Róbert 10, . Purr Lajos 10, Schön-
wiesner Aladár 30, Steller Jenő 10, Spielberger Miksa 10 kr.
lll. osztály: Fried Izidor ro, Hoenel Dániel 20, Körfy An-
dor 30, Kishézy Kálmán 10. Schmeisz Róbert 10, Zurik Samu
20 kr. II. osztály Horváthy Gábor 40. Klein Ede ro. Kulcsár
Barna 20, Mesko Béla 10 kr. 1. osztály: Fajesik Imre ro,
Fleiszig József 20. Gero Sándor ro, Hűtter Móricz 20. Krom
pecher Gyul~ 20, Krompecher Otto 20, Mauricz Gusztáv 20,
Mayer G\ ula 20, Nauyfejeő Kalrnán yo , Pramer Béla 20. Rap-
csák Elek 20. Rosenberg Samu 20. Schwarcz Béla 20,
Spitko Rezső 20 Steiani Gusztáv ro, Zámborszky Dénes 10
kr. Összes-en 7 frt 5 kr.
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Iskolánk könyvtára szépen Qyarapodott az akadémia
azon becses kiadványaival, melyeket a vallás és közoktatási
miniszreriumtól a superintendensi hivatal utján megnyerni sze-
rencsések voltunk A kézi könyvtár is gyarapodott a könyv-
kiadók útján nyert az ujabb tanterv alapján irott iskolai
könyvvel Iskolai könyvet Kulcsár Károly iskola tanácsos is
adett ezen könyvtárnak.

Ha még felernlitjük, hovy az ifjúság növény bogár. és
kőzet ismeret végett a kies fekvésű Hámor völgyet tanárai
kiséretében junius :3 án látogatta meg és igya vidék szép-
ségeit fölkeresni és meglátogatni alkalma nyil ott, akkor a
megtörtént nevezetesebb mozzanatokat elősz amlaltam.

II. Iskolai tanács.

Tagjai: Dr. Markó László megyei főorvos gymnásiumi
felügyelő, Fur man János, Dr, Glósz Károly, Korb ély József,
Kúlcsar Károly, Leszih Lajos, Lichtenstein József, az egyház
világi és egyházi elnöke és a tanári kar.

Pénztárnok: Greichman Ede, könyvtárnok: Zelenka Pal.
A többi teendoket ez idő szel int az igazgató végezi.

Ill. Tanári kar.

Ez évben két tanerőnk vonult azon utra, honnan nincs
vissz atér és , egy pedig a jövő reményében új állomast cserélt
időközileg. Ennek daczára gymnasiumunkban a tanitványok
nem éreztek ·és nem láttak fogyatkozást a szellf'miekben,-
mivel helyettes tanárokul ct polgár iskola több tanarat sze
rencsések valánk megnyerni.

Gálf!y Ignácz polgár iskolai igazgató ct mennyiségtant
HI. és IV. osztályban tanitá.

Czeglédy Ele/c polgári iskolai tanár a vegytallOn kívűl a
mennyiség+ant a HI. II. es 1. osztályban.

Brose Károly. a természetrajzot.
Habély Viktor nyugalmazott tanár a latin nyelvet
Bareá Joesef avalástant,· nérriet nyelvet és földrajzot, as-

vány és növénytant.
Horváth Sándor a magyar nyelvet s történelmet és ter.

me sz e ti an t.



Kozsanovics Sándor róm. kath. gymn. rajztanár a rajzot.
Czélcus István a tornászatot.
Wolff}ang Lajos az éneket
Zombory Béla a róm. kath. növendékeknek a hittant.
Weisz Máees az izraeliták vallastanát.

IV. Az elóadott tananyag.

Első o!!Sztályban .
.
Vallástan. Hetenként 2 óra. Hittan, Luther kis kátéja.

Egyházi énekek. I,ézi könyv Dr Székács ]ózspf.
Latin nyelv. Hetenkint 5 óra Főnevek. Tulajdonság ne-

vek. Számnevek. Névmások. Megfelelő forditasi gyakorlatok.
K. K. Schulcz, Varga.

Magyarnyelv. Hetenként 4 óra. A mondat és részei, az
ige és névrag oz as, szóképzés ; iskolai és házi dolgozatokkal,
K. k Dr. Simonyi Zsigmond. Népregék olvasása és eleme-
zése, nepies költemények tanulása Lehr Riedl olvasókönyve
nyomán.

Ném et nyelt'. Hetenként 2 óra. Olvasás és irás. A betük
szóragozás, egyszerű mondatok írásbeli gyakorlatok. K. k. Bal-
lagi Károly

Fiildraqe. Hetenként 3 óra. A földteke ismertetése. rövid
caillagisme, hegyek, folyók az egész földtekén, világrés7ek
és országok, K. k. Bellinger-Fényes

Számtan. Hetenként 2 óra .. A négy alápművelet egész
számokkal közönséges és tizedes törtek kel . a legnagyobb
közös o sz tó és legkisebb közöstöbbes keresése, a számok
oszthatóságának ismertetőjelei K. K. Mocnik - Szász.

Mb'lan, Hetenként 2 óra. Alakok a síkban, háromszögek
összeillősege s az erre vonatkozó alakitások. K. K. Mocnik
Szalt-óky. ,

Termeszetraie. Hetenként 3 óra. Albttan K. K. Pap János.
l'estgyakorlal. Ének Rajz. Hetenként 2-2 óra.



::vt:á,sodili:: o!;i;ztályban.

Vallástan, Hetenként 2 óra. Istenről, a kijelentés, a szeru-
irás ismertetése. K. k. Dr. Székács József.

Latin nyeCv. Hetenként 6 óra. Igék. Igehatározók Elől.
járók. .Kötősz ó k Megfelelő forditási gyakorlatok. K. K.
Schulcz- Varga.

Magyar nyelv. Het~nkint 3 óra. Az állapot határozók
reszlete sc-n és az összetett mondatok megfelelő iskolai, é:;

házi dolgozatokkal K. K. dr Simonyi Zsigmond. Olvasrna-
nyok el eruezése s költemények tanulása Lehr-Riedl olvasó
könyve alapjan.

Némel nyelv. Hetenkent 2 óra. Aszóragozás isrnétlése.
/ő és mellék nevek, haben sein és werden igék ragozása. A
fő idők. Forditások és irásgyakorlatok. K. K. Ballagi Károly.

Történelem. Hetenként 2 óra .. Ókori történelem. Görög-
ország történelme és Róma törtenelme a csaszar okig. K K.
Ladányi Gedeon. Térképek készítése

Földrajz. Hetenként 2 óra. Europa földrajza részletesen,
a többi vázlato san, K. K. Bellinger - Fényes. -- Terkép
rajzolás.

Mennyiségtan. Hetenkint 3 óra.
a) Számtan A közönséges és tizedes törtek .ismetlései

arányok és arán y lu to k , egyszerű hármas szabály, kamat-
számolás, olasz gyakorlat. K. K. Mocnik -- Szász.

b ) Mé1·lan. Négyszögek, sokszögek, terület számolás, há-
romszögek hasonlósága. K. K. Mocnik - Szabóky

Természetrajz. Hetenként 3 óra. Ásvány tan és növény-
tan. K. K. Pap János

Testgya/wrlat. Ének. Rajz. Hetenként 2-2 óra.

I"':.IarIuadil>: oí'Oztályban.

Vallástan. Hetenkint 2 óra. Hittan. K. K. dr. Székács
ózsef. Egyháztörténelem a reformatió . M~gyarországon K'
. Pálfy József.

Latinnyelv Hetenkint 6 óra. Az esetek használata Szó-
end. Megfelelő fordítás gyakorlatokkal. K. K. Schulcz -
'arga' ._- Cornelius Neposböl: Miltiades, Pelopidás. Pau-
tanÍas. - Phaedrusból huszonhét mese.
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Magyal"nyelv. Hetenkint 3 óra Rendszeres niagyar nyelv-
tan. Irásbeli gyakorlatok. K. K. dr. Simonyi Zsigmond. -
Arany Toldijából három ének elemezve és emlékeIve.

Történelem. Hetenként 4 óra. Köz ép és újkor, megfelelő
földrajzzal és térkép készitéssel. K. K- Beck.

Mennyiségtan. 3 óra.
a) Számtan. Bevezetés nz algebrába, algebrai mennyise-

gek összeadása, kivonása szorzása es osztása, határozott szá-
mok hatvanyezasa és gyökvonása K. K. Mocznik-v Szasz.

b) Mértan. A körre vonatkozó tételek és alakitasok. a
kör kerület és terűlet számolasa , eldipsis és hyperbola és
parabola ismertetése. K. K· Mocznik -Szabóky.

Természettani földrajz Első félév 3 Óra. A föld mint égi·
test. A {öld természeti viszonyai K. K. Szabóky Ignácz.

Vegy tan Második félév 3 óra. Általános vegy tan ; az
elemek ismertetése, szer vetlen és szerves vegyűletek. J<
Fehér Ipoly. .

Test,qyakorlat Ének. Rajz. Hetenként 2- 2 c i a.

Negyedil~ osztályban.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Erkölcstan. K K. dr. Szé
kacs József. Egyháztörténelem. A reformatio terjedése Ma
gyarországon. K. K Pálfy József.

Latin nyelt'. Hetenként 6 óra. Az ige idők és módok
használata. Hangmértan. Verstan Naptár .. Megfelelő fordi-
tasi gyakorlatok. K. K. Schulcz- Varga.

Cornelius Neposból: l\1iltiades Pelopidas. -- Phaedrusból
16 mese. - Válogatott chrestomatiai olvasmányok verstani
elemezése.

MagyarnY3lv Hetenként 3 óra. Stilistika, első rész K. K.
Névy Laszló. Irási ·gyakorlatok. - Polgári ügyiratole

TÖ1"ténelem. Hetenként 2 óra. Magyarország részletes tör-
ténete. K. K Horváth Mihály.

Földrajz. Hetenként 2 óra. Magyarország és a hozzá
kapcsolt részek rajza. K. K. Visontay János. Térképrajz.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. .
a) Számtan. Az algebrai hat müvelet ismétlése után, az

összetett arányok és aránylatok. ezek alkalmazása az össze-
tett hármas szabály íelaélatain; társaság, vegyités és láncz-



szabály: kamatos kamat és összetett lerovat számolás. Első
fokú egyenletek egy ismeretlennel, szavakba foglalt feladatok
egyenletbe tétele és megfejtése. K. k. Mocnik-Szász.

b) Mirtan. Testmértan : vonalak és lapok a térben; szög-
let: a hasáb, gula, s)oklapok. henger, kúp , és gömb ismer-
tetése és rajzolása : az emlitett testek fölület és térfogat
számolása K. k. Mocnik-Szabóky.

Természettan. Hetenként 3 óra. Általános ismeretek; hő-
tan, delejesség, elektromosság, hangtan, erőm űtan, fénytan.
K, k. Gregus Berecz.

Testgyakorlat. Ének. Rajz. Hetenkint 2-2 óra.

V. Pálya és ösztöndijak.

Pálya díj gymasiumcnknál három alapittatott oly idegen
ajkuak részére, kik a magyarnyelvet kellően elsajátitották.
Az alapitók: Zajden Maria, Szabó Endre és Szabó Mihályné.
szül Zajden Anna. Egyenként 100 - 100 forintot tevő alapjuk
6%-tóli kamata június zókrín a közvizsgálaton osztatik ki.
Június 7·én "A vas" -ról 14 tanuló irt munkát. Ezek közűl há-
rom nyer r.

Ösztöndíj alapitónk is három van. Würczler János 1334
forint alap itványa rO-lO forintos részletekben osztatik ki. -
Kapja minden osztályban két növendék sorshúz as útján a
közvizsgálaton. - Glacz József ':;55 forintos alapitványának
kamatai 4%-tóli 1 o trt 20 krban Müller György részére ada-
tott rnúlt évben s bizonyitványának bemutatása alkalmáva 1
az igazgatótól megkapja. - Özvegy Vitty Sámuelné 50 Io
rintos alapitvanya a számtanban legkit{íoőbb tanulónak ad a-
tik a nyilvános viz sg alaton.

VI. Tans2.erek szaporodása..

A nagy könyvtár az akadémia kiadványainak itt jegy-
zett műveivel szaporodott: r. Abel, adalékok és 2 egyeteme-
ink . .= Aristophanes vigjátékai 3 k.. 4. Aristoteles Ethikája,
- .Bán Ly:y Révai élete, 6. Beöthy L. . a társadalmi fejlődés
ezd. ei \~. 2. k., 7. Bethlen G. kiadatlan pol. levelei, 8. Csa-

ná.y a must és bor, 9. Curtius a görögök története 6 köret,
1 . Euklidles elemei. J 1. Hentzlman székesfehérvári ásatások-
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I2. Holmár Bo nfinius jellemzése, . [3. Kalchbrenn er Magyaror-
szág hártyagombainak képei 4 füzet, 14 Knauz. Kortan, és 1.)
Ország-os tanács története. 16 Koch dunai trachyt csoport.
17. Krousp ér légtűneti ész leletek, 18. Lewes Göthe élete 2 k
19. Lave-leye kormányformák. 20 Mayr Gy. a társadalmi elet
tör vél,1yszerüsége, 21. Maine-Su mner H. zi jog ósk ora.. 22.

Molnar A, a közoktatás törterie re Mag-yarországon I k. 23.
Műrégészeti kalauz 2 fűz. 24 Nyel vemléktár ~ k.' 25. lir.
Nyáry J. az Agg-teleki barlang 26. Nridasdy Ferencz nádor
családi levelezése, 27. Paul er Gy. Wesselényi 2 k . 28. Pesty
d.rispánságok, és 29 eltünt rég" véírm~gyék 2 k. é s 30, a
szőrényi bánság' "k., 31 lj Rákóczy F~ levéltára [-9 k. 32
Régi magyar kö ltók tára 4. I~ 33. Rupp I~uclapest helyrajzi
története és 34 M. orszig helyrajzi története 3 k. 35 .-\. két Rakó-
czy Gy családi lr:velezése 36. II Rikóczy F önéletrajza 37. Il Rá·
kóczy Gy. és az európai diplomatia, 3S. Simonyi kötőszók 2 k. 39,
Symonds a renaissance Olaszországban 2 k, 40, Szás:~ K, gr. Széc-
hényi és az akadémia megalapitása. 41 Szabó K régi magyar
k ö nv vr ar. 42 SziJá.cly A. Temesvári Pelbart élete és rnu nkat.
43 -Berhlen G. és svéd diplornatia. 44 Szinyei J. Repertorium
Lés II ik 45 Thaly Ocsk ay Lriszló 46 Taine a jelenkori
Francziaország alakulása') k ö te t 47 Thierr Y a római bir o-
dalom népe. 48 gT. Tököly [mre levelezése. -';'9 Treforr ta-
nulmányok 50 Vámbéry a magyarok ~redete H ik kiadás.
SI Vass hazai és kütfö ldi iskolázás az Arpad k or sz ak alatt.
52 Wenzel Ma~'yaror;:;zág- b any.isz ataua k t ör téne te 53 Ma
gyár orsz'ggyCílési .emlékek 8 k ö t. 54 Erdélyi oFszággylílési
emlékek 8 k 55 Anjou k ori diplornatiai Emlékek 3 k.- 56
Mátyáskori diplorn atiai emlékek 4 k. 57 Török magyarkori
történelmi Emlékek 'c; kötet é s Index hozzá 58 ~jagyar tőr-

ten elmi Tár VII-XXV ig IS k 59 Ver anstics mur k ái (lVI on
Hung. Histt. H OS7.t 2 - 6 9.10 19,20 25,2632) 12 k. -60
Tököly Imre naplói (Mon. Hung Hist. IL 23112.24.15,1~) 4 k.
6[ Nyelvtudományi értekezések (V 5-7, szám VI 1 2,4-IQ.

sz. VII 1-7,9.10. VIlI 1-10, IX. T,2-4-61O' 12 sz. X. I-I~

sz.) 6 kt 62 Történettudo manyi értekezések (L 1 V. 1,2·5,6,
VII. 1-6.8,9, VIlI. 6,7.10. IX. 4 Il,I:? X. 2.3.5--8,10) 6 k.'.6y

Mathern~tikai és természettudományi közlemények (II -XVI)
[3 k. - Ugyancsak vrte] utján: 64 Budenz Album. --- Fo
lyó iratok és lapok .ir tak : MagyartanCígy , Magyar nyelvőr :



Prot. egyh és isk lap: Vasárnapi Ujság' Világ Kronika.
Szives ajándékozás útján: föt Czekus István superintendens
Geschichte des Evangeliums czirnű munkával gyarapitá ..

A Franklin tarsulat küldernénye : 1. Polgár György Kis
Livius 1 és 2 fűzet, 2. Elischer J. Latin olvasó könyv, 3. Dr
Pecz Latin vers tan és Prosodia 4. Szvorényi J Olvasmányok
1 és III k. 5 Németnyelvtan Hoffman M. 1. rész 6. Harach
J. Nérriet olvasókönyv III .k. 7 Scholcz A Földrajz II és III
rész. 8. Asványtan Dr Sz abó J. ..

Eggenberg:er kiadásából kaptuk Simonyi-Halász Német
nyelvtan.. 2. Simonyi Német olvasó könyv IV. k. 3. Német
nyelv könyv Simo nyi. 4-. Sebesztha K. A magyar nemzet
története. 5. Horváth. M A magyarok története

Lampel R. kiadásából 1. Schulcz Dávid Latin
2 Veress J. Ovidii Nasonis Carmina Sel ecta, J.
Ur Nobis Romae viri illustres, 4. Elischer J. Szenassy
vasó könyv 1 és 2 oszt számára, 5. Dr Koltai V.
1 és II rész. .

I Zilahy Sámul kiadásából: Szamosy J Latin nyelvtan
j-SŐ rész Lauffer Vilmos kiadásából: dr. Sz emá k J magyar
nyelvtan. Légrády testverek kiadásából: ~Az uj magyar
gyorsíds tankönyve: Kulcsar Károlytól: I.;Baticzfnh·i Ma-
Ryar királyság földrajza 186I-ből. 2. Warga magyarnyelvtan
II k r870-ből. 3· Erdélyi Indali Magyar olvasó III k. 4. Ha-
nakter mé sz.etrajz lS68-ból. 5 Dorner 'állattan elemi 1872ből.
6. Papp állattan. 7 Falvay-Péterfy magyar német «lvasó
könyv IE-'7.s-b61
. Az ifjusági könyvtárnak Weisz Sau dor IlL osztályt'! ta-

nuló ajándé kozott "Az ábrándozókc és ,.Ne bántsd a ma-
Ryar zsidót" czirnű műveket

nyelvtan,
Iványi J.
Latin 01-
Stilistik a

VII. Tápintezet.

\
Ezen jótéteményt ez évben 5 növendék nyerte meg-

Szállás. ebéd vacsora és mosásért évi 80 frtot fizettek.
Kisebb jótéteményben 10. növendék részesül t ugyan-

ezen pénztrírb ó l.' '
Jövőre is ugyanazon árért vétetnek fel e jótéteményben

részesülni kivánó szegény sorsú szülők p"yermekei. Szándé ku-
-LJ / <'>

kat előlegesen bejelenteni szi.ikséges



Első osztály.

VIlI. Tanúlók névsora.

I Domonkos Lajos ágost. ev. Borsod-Misko lcz t. m.
2 Fajesik Imre ágost. ev. » »

3 Fleiszig József izr. »,
4 Gero Sándor ágost. ev.» t. m.
5 Hütter Móricz izr. Bihar-Felegyháza
6 Kassa József ágost ev Borsod-Miskolcz t. m.
7 Krompecher Gyula ágost. ev. Szep es-Poprrtd
8. Krompecher János ágost. ev. Borso d-Miskolcz t m

19 Krompecher Ottó ágost. ev Szepes Fellea.
o Mauricz Gusztáv ágost. ev. Szepes-Gölnicz
1 1 Mayer Gyula ágost ev Szepes-Béla.

T 2 Müller Gusztáv" "Szepes Gölnicz
13 Nagyfejeő Kálmán róm. kath Ugocsa-Bö keny
14 Pra mer Béla ágost ev. Borsod-Miskolcz.
lj Rapcsák Ele~ görög kath. Borsod-F,.Zsolcza.
J 6 Rosenberg Soma izr. Borsod -Miskolcz,
1;- Roszik Lajos ágost. ev. '»

18 Schwarcz Béla izr Borscd-T,-Keszi.
19 Schwarcz Isidor izr. Abauj Tv-Pany.
20 Schwarcz Mayer izr Borsod-D,-Győr.
21 Spitko Rezső ágost. ev. Szepes Béla
22 Stefan i Gusztáv ágost. ev. Borsod D.Győri telep
23 Tóth Lajos ágost. ev. Borsod- Miskolcz t. m,
24 Trillhaas Lajos ágost. ev. Borsod-Miskolcz
25 Zámborszky Dénes ágost. ev. Pest-Bpest
26 Zimmerman J. Jeromos izr. Abaúj Szántó

Magán tanulók:

27 Bartko János róm kath, Abuj.Sz antó
28 Csipkay Lajos ágost. ev. Nográd-Abelova.

Második osztály.

1 Boncsó Árpád ágost ev Borsod- Miskol ez.
1 BortnyikGyula ágost. ev. II ) t- m.



3 Darula György ágost. ev. Borsod-Misk olcz
4 Futasz János ágost. ev. -Szabolcs-Nyiregyház a.
5 Horváthy Gábor ágost. ev. Hont-Ipoly-Keszi.
6 Husz Albin ágost. ev. Szepes Krompach
7 Kaukol jauo s r6m kath. Szabolcs-T.-Polgár.
8 Klein Arthur izr. Heves-Dorrn and
9 Klein Ede izr Borsod-Miskolcz

10 Kohulák Béla rórn. kath. Borsod-c-Uj.Huta
It Konrád Gyula ágost ev. Borsod Miskolcz t· m
12 Kulcsár Barna ágost. ev. Borsod -Misk olcz.
13 Lux Rezső ágost. ev Borsod-Rakacaa.
14 Mesko Béla ágost ev. Pest-N -Kórös
15 Steiner Béla ágost. ev Borsod- Miskolcz.
16 Szepesik János ágost. ev· Borsod-Miskolcz t m
'7 Teöreök Bálin t ágost ev Arva Nagyfalu

Mag á n t a 11 Ú 1 6 k:

18 Mauktinszky Antal rórn. kath. Sz ab olcs-Ti-Po lg ar.
19 Rozman Ernő ágost. ev. Abauj Szánt6.
20 Schuschelka János rórn. kath, Borsod-Gyertyánvölgy.
21 Tomka Béla ref. Borsod Bol dva.,
22 T 6th Béla "
23 Fövenyessy El em ér ref Borsod-Boldva
24 Turanszky Károly rórn. kath Borsod-Si-Sz-Péter.

Harmadik osztály.

1 Eliás György görög kath. Borsod S.-Pálfalva
2 Fr ied Isidor izr. Abauj-Tornyes Németi
3 Hoenel Dániel ágost ev. Szepes-Műhlenbach.
4 Körfy Andor rigost. ev Zemplén Er dő-Bénye.
5 Kisházi Kálmán ref Borso d-Sz.Kálló.
6 Molcsányi Pál görög kath. Borsod Görömböly
7 Pintér Ödön izr. Arad-Arad
i) Paulovics József ágost. ev Borsod-Miskolcz t- m
9 Schmeisz R6bert ágost. ev. Szepes-Béla

ro Trillhaas Gyula ágost. e Borso d-Miskolcz
II Weisz Sándor izr Zemplén-Tokaj
12 Zurik Sa1l1uágost. ev. Borsod -Miskolcz



---------------------~O-------------- _
Mag á n tan Ú ó:

13 Batta Sándor ref. Borsod-Boldva

Negyedik osztály.

1 Dessewffy Endre ágost. ev- Borsod-Miskoicz
2 Eichrnüller Emil ágost ev Szepes Béla.
3 Fried Arrnin izr Abauj-Szepsi
4 Graff Antal ágost ev. PestBpest.
5 Hütter Sándor izr. Bereg-Böszörmény
6 Jamriska Samu ágost. ev. Borsod-Arnot t m.
7 Klefn József -izr Borsod.Miskolcz
8 Molnár Iván ref. Borsod-Misk olcz.
9 Móser Robert ágost ev- SzepesDurand.

10 Purr Lajos ágost ev. Szepes Ménhard.
II Schönwiszner Aladár ágost. ev. Szepes-N. Szálok.
12 Steller Jenő ágostai e\·. Szepes-Sz.· VáraIja.

Ren d .k i v ű 1 Ita n ú 1 ó.

13 Spielberger Miksa izr. Borsod Miskolcz:

E
k
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X. Jelentes.

A jövő l884-35 iskolai évre a beiratások augusztus
30 és 31-kén történnek. A javitó és pót vizsgálatok szep.
tember elsején és 2 kán délután tartatnak. Beiratás fejében
3 frt, tandij fejében 12 forint előlegesen fizetendő, külön
kedvezményképen engedélyezhető az, hogya szegényebb
sorsúak a tandíjat féfévenként előlegeR részletekben fizessék

A tapintézetbe felvétetni szándékozók kérvényeiket
augusztus 25-ig nyujtsuk be az igazgatósághoz Felvételi é s
.ellatasi díj fejében egész évre So forint fizetendő.

Lampel Róbert könyvkiadásából, már az értesítő nyo-
matása idején ajándékképen küldettek isk o l aik ö n y v e k
.a sza k tan áro k részére, melyek a szaktanárok között
.a ki adó kiv á n s ága sze ri n t kiesztartak.



Elenli iskola.
I. Á 1 tal á nos jeg y zet e k.

Elemi fi- és leánytanodáink az egyház anyagi és szellemi
vezetése mellett minden tekintetben a kor kivánalmai szerint
haladni törekszenek s e végett az egyházt,ól hatható an se-
gélyeztetnek.

A fitanodában a gyermekek 6-IQ év közt két tante-
remben két tanító által I :IV osztályra osztva tanittatnak.
A leanytanodaban a 6-12 éves leánygyermekek I-V osz-
tályra osztva két tanitó által két tanteremben tanittatnak.

A tantestület működéséról, valamint a növendékek maga-
viselete és előmeneteléről, az iskolák szervezetéről és bel-
állapotáról az előadott tantárgyak vázlata, úgyszintén a tanu-
Jók érdemsorozata tesz bizonyságot. melyszerint a tanulók
nagyobbrészt jeles és jó osztályzatot nyertek .

. A tananyag es egyéb nevelési és tanítási mozzanat meg-
beszélése czéljából a lefolyt tanévben több rendes értekezlet
tartatott. A leánytanúlók a kézimunkaban a jótékony nőegy-
let álal fizetett varrótanitóné által ingyen taníttatnak.

A tornaszat, ének, rajz és szépirás ingyen tanittatik,
Mennyire érdeklődik az iskolaszék az egyházzal egyet--

értve a nevelés iránt kitűnik abból is; hogy az iskoláztatast
miridenkinek könnyiteni igyekszik. - amennyiben az 1883

/4 -ik
tanévre 20 fiú és 19 leányt az iskolába tandíjmentesnek be-
fogadott .a mi kitesz 195 frtot, ide számitva még azon kedves-
körűlményt is, rnelyszerint két más vallású gyermek csak
íéltandijat fizet az az 6-6 frtot és igy összes tandij elenge-
dés 207 ft. Sőt kiemelendőnek tartjuk azt is, hogy mint min-
den évben, ugyezuttal is. még abban a segélyben is része-
sültek szegényebb sorsú növendékeink, hogy tankönyveken
kivűl iróeszközökkel is ellátattak, nevezetesen I-lI leanyis-



kolaban 7 frt 60 kr . III-IV osztályban. 6 frt 63 kr. ; fiiskola
III- IV .osztalydban 1 írt 32 kr. I-ILik osztályában 2 frt 20 kr.

Mint rt haladásnak örvendetes jelet okvetlen kell íelt-irni
azon köríílményt is, melyszerint az egyház' kebelében működő
tanitók egyetértve és vállvetve r880-ik évben egy tanitói
alapot teremtettek, melynek hivatása leend a tanítók anyagi
sorsáp némileg segiteni és miután az alap az egyház párto-
lása mellett már is szép lendűletet nyert, helyén és czéisze-
rűriek látjuk. hogy eZt-"t1 nemes ügy a nagy közönség előtt
is megismertessék, - Ezen alapnak valódi alapját megala-
pitotta Radvány Istvan szeretett e~yhá7.i felügyelőnk 100 ftal
te vó összeg adornanyoz asa által - Ehhe~ rn éltó az egyház
elismerése azon nemes ajanlata jtltal, rn elysz erin t évenként
a húsvr-ti első. ünnep ofíer tcriumat ezen alapra felajánlotta.-
Kulcsát" Károly egyh'ázi gondnak Friedman Károlytól az ala
pot 5 ftal segélyezte. - A' többi adomány gyermekek szini
e lóada s.tból és a tanitók riévnap i ajándéldból k erű] ki, Ezen
alap már is szép összeget tüntet rel.

lskolá.nkban gYélmintézetre való· gyiLjtés köv etkez őké
pen mutattatik ki: fiiskola Ill. és IV-ik osztályban -+ frt 27
kr; I-II-ik osztály gyüitött 76 krt. leányiskol aban -1,- H-ik
osztály: 84 kr. IIl-lVik osztály : 93 krt

Iskolánk növendékei nem feledkeztek me~' ez évben jó-
tekonysag ot is s:yakorolni, a m enn vib en ártatlan sz ívö k su-

<J <.> J 9 . 1), '

gallata folytán a rozsnyói és borso druegyei Ilőegylet által
feltartott árvák részére gyüjtest rendeztek, mely rillt gyü
rnölcsból, süteményből kenyérből és készpénzből s azt ka-
rácsony estéjére az illető két hely közt megosztva az igaz-
gató útján el is kűldrék. E tárgyban ez .évi igazgatónak czi
mezve főtÍszteiendő Cz ékus István sup. úrtól következö le-
vél érkezett: Tisztelt és tudós tanító úr : Van szerenesém
tisztelettel értesiteni. hogy a rniskolcz i ev, iskolás gyerme
kek -részéről a tiszaker. ev. árvaház javára a szeg éuy árva
gyermekek megörvendeztetését e k üldött 1 frt 40 kr, vala
mint az alma, dió és másféle kegyadományt vettem. l~oga-.l·
ják azon jóiudulatokr'rt, hogy a gyüjtést eszközölték mindc-
neknek előtte' a tanitó urak hálás köszönetemet .azon őszinte
óhajom, hogy a kegyelemnek Istene tegye aldotta: az.. újr évet
mindnya okra nézve, erősítse egészségben es emelje jólét' és
boldogsJagban. Kérem egyszersmind a tanitó urakat, hogy
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legyenek szivesek cosztalyaikban kifejezni a gyermekeknek is.
hálás köszöneternet azon kijelentéssel, hogy a szegény árvák
igen örvendtek küld eményökuek és buzgó imát emeltek ér-
tök decz. 30-án a karácsonfa felállitása alkalmával Istenhez,
hogy őket óvja meg az árvaságtói és legyenek áldottak és
boldog-ok édes szülőikkel.

. Szíves üdvözlettel maradván Rozsnyón r834, jan. z-kán
tisztelt tanító úrnak szerető rokona az Urban: Cz ékus, supe-
rintendens A borsodmeg yei árvák nevében B. Vay Béláné.
sz. gróf T eleky Zsófia Őméltósága a helyben megjelen ő

..Borsod: czirmi lapban mondott k öszönetet.
Fájdalmas részvéttel kell e helyütt megemlékezni bold.

Sturmann Andor tanitó haláláról; ki született Ni-Rőczén. -
Elemi iskoláit és a gymnasium 4 osztályát ugyanott végezte.
Képezdét Losonczon végezte. honnan Ózdra kapván m eghi
vást, 1875 és r876-ban ot.t töltött hasznos működését 1877-ben
a misk olczi ev. egyház meghivása folytán ugyanazon ev
szept r o-k én Miskolczra tette által, a hol 6 és fél évi mű
ködésének mult év okt. zo.kan a halál véget vetett. Áldás
lebegjen porai felett!

II. Iskolaszék.

Az iskolaszéknek tagjai: elnök Ujházy Kálmán 1881 től
m~lig. Városi képviselő. Zelenka Pál lelkész és a négy ta-
nitó hivatalból és Fischer Lajos, Fűrész Ferencz, Kmety M.
Korbély József, Máhr Nándor. Smidt Mihály, Trillhaas
Henrik.

Ill. Tanitói kar.
1. Ifj. Cz ékus István, a fiiskola Ill. és IV. osztályainak

tanitója. Hivatalba lépett r872 okt. 28-án.
2. Gebe András, a leányiskola I -II. osztalyainak tani-

tója. Hivatalba lépett 1877. okt. r-j én.
3.. Kulik Márton .ar fiiskola I-II ik osztályainak tanitója.

Hivatalba lepett r883. okt, t-éri.
4. Wolfgang Lajos a leányiskola {-V. osztályainak ta-

. nitója, ez évi igazgató. Városi képviselő. . Hivatalba lépett
1368. nov. 23-kán.

IdA kézimunkát Szerényi Károlyné tanítja [868 óta.
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IV.Tankönyvek.

Káthé. ~Vallastan.: Sztehlo Andortól.
ValJás és erkölc stan Bánhegyi Istvantól
Magyar A. B. C. és olvasó könyv Gönczy Páltól.
Nérnet A. B. C. és olvasókönyv, Gönczy PáltóL
Magyar nyelvtan, Nagy Lászlótól.
Magyar olvasó könyv. Gáspár Jánostól.
Német nyelvtan Ahn, Nagy Lajostól.
Földrajz, Lakits Vendel és N eiger Sándortól.
Magyarok története, Ballagi KárolytóL
Természetrajz, Raisz Henriktől.
Természettan, Mauricz Rezsőtől.
Polgán jogok, Mayer Miksától.
Számtani példatár. dr. Emericzy Géza és Kárpáti

Endrétől.

V. Tantárgyak

Vallásian; 1. osztály. Valláserkölcsi elbeszélések. Imák,
énekek.

II. osztály. A 4-8 pa~ancsolat. Énekek. Imák.
Ill. osztály. Káthé. ó testamentom, bibl iai történetek-e-

:ÉJnekek" Imák. " r,
IV. osztály. Uj testamentomi történetek Eh.6kstan, re-

forrn. története. Énekek. Imák.
Magyar nyelvtan; 1. osztály. Irva olvasás, kis és nC!-gy

betűk ismertetése. beszéd és értelem gyakorlatok.
Il. osztály. Értelmes olvasás. ,"
Szavak megnevezése, elválasztása. Mondatok Beszéd és

értelem gyakorlatok.
Ill. osztály. Szók. .Nevek. Ragok, Ige,határ,oz6k. Egy-

szerű b'övitett mondatok. .. ' . -: i~·;f.·· .

IV. osztály. Képzők. Osszetett mond\1t?k'i''J~r~lXigy~k9r-
latok.: . n ((: ,~ . I

. Német nyelvtan. II. osztály. Kis és -:nqgY~~F~~;:':;JI:Z2,:3 : 6

.HI. .oszt Irva olvasás.?[ '.
IV. oszt. Forditások. o

Földrajz: Ill. oszt. Az iskolából kiin d ul va Miskoldi:"Irór:
sodmegye, Magyarország.



IV. oszt. Mag-yarország bővebben. Európa. Térkép.
Történelem: III oszt. Hazai történelem vegyes házból

Izármazott királyokig.
IV. oszt. Haza történelem korunkig.
Alkotmány tan : IV. osztalyb an.
Termeezetrai«: Ill. oszt. Allat, ásvány, növényország.

IV. oszt.)) ))
Természeitan elemei a IV osztályban.
Számtan: 1 oszt. 1- 20 számig, mind a négyalapművelet

ejből és táblán.
II. oszt 1-100 számig mind a négy alaprnüvelet fejből

táblán
Ill. oszt. A négy alapmüvelet fejből és táblán.
IV. oszt. Ugyanaz és közönséges törtek.
Írás: II. oszt Ütenyirás.
Ill. és IV osztályban szépirás.
Rajz: a Ill. és IV·ik osztályban.
Faisleola kertéseei . a Ill. és IV. osztályban.
Női kézimunka: az 1., II.. Ill. és IV. leányosztályban.

"

VI. ÖS2.töndíjak.

Fiúiskolában : néhai Klein Endre volt tanitó által tett
100 frtos alapitvány karnata 7 frt. $1 felsőb és· alsóbb osztá-
lyok 2 növendéke közt megosztva azoknak, kiket maguk a
tanitványtársak erre kikiáltanak. Néhai Würzler János-féle
~- 5 frt, a felsőbb IlI. IV -ik osztályban 2 -- 2 nek, azoknak.
kik a jelesek közé sorakozva, azt sorshúzás útján meg-kap.
hatják. Néhai Rácz István és Timko Zsuzsánna házas pártói
végrendeletileg nyert 200 ft. alapitványból ide 6 ft és alább
~Jeányiskolához szintén 6 ft. helybeli születésű ev. azon nö-
vendéknek, ki a jelesek közt azt sorshúzás útján megkapja.
Furman János 100 ft alapitvány kamata 5 ft a felsőbb osz-
tályok jeles egy növendékének .

Leányiskolában : néhai Würzler János féle 5- 5 ft, a fel.
sőbb osztálybeli 'jelesek közül 4-nek, azoknak, kik sorshúzás
útján megkapják és a fentebb érintett Rácz-féle ösztöndij
6 forint.



VII. Jótékonyság,

Tiz szegény tanúló utan a tápintézeti folyó pénztár fizet
5 frtjával tandíjat. Prokopius Pál íehérmégyei esperességi fel-
ügyelő, kiskorú Szuhányi Elemer nevében Zelenka Pál lelkész.
nevére 100 ft alapítványt tett melynek 5 ft kamata szegény
árva gyermek felsegélésére fordittatik.

VIlI. Az elemi fitanoda növendékeinek névsora.

1 Brucker Ödön, ág, ..hiLv..~.ex- BorsodMiskol cz
2 Boor Victor.
3 Bajkor S8odor
4 Dien János
5 Geduldik Dániel »

6 . Hlatki Barna
7 Huzrik Barna
8 Jansen Lajos »

9 Karácsonyi Jenő hely. hitv.
10 Kaunicz Károly ágo hitv' ev.
II Kripko Mihály, ág hitv. ev .

. /2 Kiszely János ágo hitv. ev Gömör-Jolsva
.3 Lány: László Géza ág hitv. ev. Pest Czegléd .
14: Lang Arthur) rom. kath. Kosteinicza Horvátország ..
15.: Mahr Kálmán, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
16 Nagyfejeő Gyula. rom kath. Ugocsa.Bökény.,
17 Pallag i Elemér görög kath.. Borsod Miskolcz.
18' Pensch Gábor. róm. kath. N -Szent-Miklós.
19 Polacsek Barna ág, hitvev. Borsod-Miskolcz
20.: Rapcsak Miklós görög kath. Borsod Alac~ka
21 Rácz, Adám helv. hitv. Nagy Győr- . ,
22 Soltész Kát'Oly ágo hi tv. ev, Borsod-Miskolcz.
23 Szerdahelyi Zoltán róm .. kath, » ,

24 Szekula Gyula,ág. hitv. ev. » .
25 Steinhübal Lasz ló , ágo hitv. ev. ,
26 Trettyák Otto ágo hitv. ev. Szepes Einsidl
27 Tóth Gusztáv. helv. hitv Szatmár.
28 Wachtler János, ágo hitv. ev. Borsod.Miskolcz,

Gömör Kövi.
Ahauj-Torna-Barka.
Borsod-Miskolcz-
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29 Zharadnik István róm. kath. Bor sodMisk olcz.
30 Zahradnik András. rórn kath.

Másodilo: oS'ztú ly.

1 Augusz tiny Fc-r encz. ágo hitv e-v. Bor sod-Miskolcz.
2 Brósz Pál
3 Danielisz Gusztáv »

+ Danhauser józsef
5 Dessewffy József »

6 Heller Jenő, rom. kath Budapest
7 Kurucz Kornél görög kath. Borsod Miskolcz
8 Lesko Lajos. ág hitv. ev. Borsod:Sajó·Kaza.
9 Lichtenstein Pál Borsod Miskolcz.
O Ltptak Károly» » "

II Magyar Géza » "
12 Mrencsó Ferencz,,,,, " "
13 Novák Józ",ef" ,. " ., .,
14 Paulovics Lajos "" " "
IS Pen sch Arthur, róm kath. Szatmár-N.-Sz.·Miklós.
16 Piutér Erne mózes vall. Ab au]- Kassa.
I7 Poppe Emil, ágo hitvev Bor sod-Miskolcz.
18 Szepesik La os " " " "
19 Tormay Andor "Dédesd
20 Végh József hel v hitv. Csanád Kovácsháza.
21 Zsári Géza. ág hitv. ev Bor so d Misko lcz.

Harlll.adik o~ztáJy.

1 Bárány Gyula róm. kath. Borsod·Miskolcz .
. . Boor Károly ágo hitv. ev
3 Brujman Alajos róm, kath.
4 Domonkos Pál ág hitv, ev.
5 Grünfeld Salamon mózes vall.
6 Hajász Pál ágo hitvev.
7 Haniszk ó János ág hítv. ev. "
~ Hütter Sándor mozes vall. Zemplén T ..Lúcz ,

.9 Hlatky Gyula ág hitvev. Borsod-Misk olcz.
10 Kocsmarik Samu ágo hitvev:" '"
II Krausz Emil

,.

"
"

" " "



1 Albert Ede. ágo hítv ev. BorsodMiskolcz.
2 Berkovics Mór, mózes vall.' Zemplén- Tokaj ..
3 Bucsány Lajos. ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
4 Czente Zoltán helv. hitv. Gömőr-T'orni lya.
5 Darula Pál, ágo hitv. ev· Borsod-Miskolcz.
6 Danhauser Károly)" ~ "
7 Fajesik Lajos " " »
8 Grünfeld Izidor, mózes vall. "
9 Hlatki János, ágo hitv. ev. "
10 Hegrád Viktor Ausztria-Bécs, .kimaradt.
II Kahnics József ~ "Borsod Miskolcz., kimard t.
12 Koller Káro'ly Pozsony.
'13 Kiffer Béla Borso d-Miskolcz, meghalt.
14 Kühne Andor
IS Leszih Lajos., " »
16 Polithy ,Pál. görög. kath. " .1 1'{

17 Piutér Akos, mózes vall. Arad
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12 Kripkó János ágo hitv. ev, Borsod-Miskolcz.
13 Kisházi Béla, helv. hitv, Görnör-Pelsócz.
14 Kübecher Károly ágo hitv. ev. Szepes-Kézsrnark.
IS Lichtenstein Imre .. " Borsod-Miskolcz.
16 Lichtenstein László -:
17 Magyar -;\'[átyás "
J8 Murgács Lajos
19 Messa János »
20 Novák Imre . »

21 Pallagi Zoltán görö'! kath.
22 Pekár Aladár ágo hitv. ev. Görnörvlcoz snyó
23 Prileszki Kálmán róm. kath. Nógrád Salgó Tarján.
24 Szabó Lajos róm. kath. Zágráb-Horvátország.
25 Schafíer József mózes vall. Borsod-Miskolcz.
26 Szebenyi Károly, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
27 Szeghő Barna "" " "
28 Tóth Árpád

"29 T ózsa Károly
30 Záhorszki László "
31 Zéthy Kálmán

»

"

"
"

"

" " "
Neg'yedi~ o8ztál~.



18 Polcz Sándor ágo hitv. ev. Borsod Misk o lcz
19 Polcz Lajos, »

20 Rad vány István
21 Roszik József
22 Szabó Sámuel "
23 Sántha Ernő, rom. kath. Zemplén Sátoralja-UJhely

»

" " "

IX. A leanyiskola növendékeinek névsora,

Els() osztály.

I Bartanyi Ilona ágo hitv. ev Borsod-Miskolcz-
2 Berzi Matild " "" " "
3 Bőmisch Róza" "') " " kimaradt.
4- Czékus Piroska "" » "
5 Dadony Zsófia " " TúróczRuttka, kimaradt.
6 Fodor Mária .. HajdnDebreczen.
7 Greisinger Gizella " Borsod-diósgyőri vasgyár
8 Grünfeld Szidi, mózes vall Borsod-Miskolcz.
9 Geszti Mária ágo hitv. ev. "
10 Istvánko Zsuzsana" .. "
TI Krausz Paula " "" " "
[2 Kübecher Margit • "
'3 LaszgaJner Eleonora, ágo hitv.e\'. Koloz svar.
[4 Paulovics Erzsébet ágo hitv- ev. Borsod-Miskolcz.
15 Pecher Anna. rom. kath. Budapest
16 Pfliegler Erzsébet, rom. kath. Borsod Misko lcz
l7 Pintér Piroska, mozes vall. Abauj-Kassa.
18 Schneider Vilma. ágo hitv. ev. Borsod Miskolcz.
'9 Szobránczi Piroska, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
20 Singer Aranka, mózes vall. Budapest, kirnaradt.
2[ Tretyák Ida, ágo hitv. ev. Szep es Einsi dl
22 Vandrák Biri, hely. hitv. Bor sod-Miskolcz.
23 Zérhy Irma, ágo hitv. ev.

Második osztály.

Albert Marg-it, ágo hitv ev· BorsodMiskolcz
2 Bajkor Julia
3 Bartanyi Anna



2Ö

4 Ber eczki Matild ágo nitv. ev. Borsod-Mi:;koIéz.
5 Czakó Borbála, helv. hi tv. )
6 Darula Jolán, ágo hitv. ev.
7 Eszterák Margit, ) »

8 Elias Berta, mözes vall.
9 Főzy Katalin, helv. hitv.

10 Fischer Julia, ágo hitv, ev. Nógrad-Salgó-Tarjan
If Gleich Mária)) Bor so d-Miskolcz
12 Horváth Zsuzsi

13 Fank ó Ág nes •
14 Klein Lujza. mózes vall
IS Kenrád Erzsébet, ágo hitvev. II

16 Kalmár Emma l' )

17 Krrietv Mária ""
IS Laszgalner Elza Kolozsvár.
T» Ma hr Piroska » Borso d-Miskolcz.
20 Máriássi Margit, helv. hitv. Borsod-Senye.
21 Matolcsy Zsuzsanna, ágo hitv, ev. Szatmár N.-Károly.
22 Nov ak Piroska, ágo hitv.ev. Borscd-Miskolcz.
23 Polcz Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod Miskolcz.
24 Serfőző Zsanka, ágo hitv. ev. Csongrád-Szeged.
25 SoJlman Mária ágo hitv. ev. BorsodMiskolcz.
26 Trettyák Vilma, ágo hitv. ev Szep es-Einsidl.
27 Trillhaas Irén. ág hitvev. Borsod-Misk olcz.
28 Tóbiás Irrna, hely. hitv. Borsod-Misk olcz.
29 Untisz Ilona, helv. hitv. Borsod-Csaba.
30 Volny Anna, ágo hitv, ev. Borsod-Miskolcz.

meghalt
kimaradt.

, .
"

"
"

Harmadik osztály.

T Eigner Korn él, mózes vall. Borsod-Miskolcz.
'l Eliás Róza, mózes vall. Gömör Beje, kimaradt.
3 r igllli Vilma, ágo h itv , ev. Borsod Miskolcz.
4 Horváth Gizela, :ig, hitv. el'. Borsod Miskolcz.
5 Holczer Ilona, ágo hitv. ev, Borsod Miskolcz.
6 Kaunicz Julia. :ig: hitv. ev. Borsod.Miskolcz.
7 Kocsi Et el, ág, hitv. ev. Borsod Misk olcz. '
3 Kulcsar Etel, ágo hitv : ev. Borsod-Miskolcz
9 Mihalecz Erzsébet, ág hitv. ev. Borsod Misk olcz.

10 Molcsanyi Julia. ágo hitv. ev, Borsod-Miskólcz.
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Il Polacsek Vilma, ágo hitv. ev. Borsod-Mískolcz.
12 Rácz Gizella, ágo hitv . ev. Borsod-Miskolcz
13 Steiner Ilona, ágo hitv, ev. Eorsod-Misko1cz ..
14 Sonntag Julia, ág, hitv. ev Szepes Kézsmárk.
IS Tinesz Etel, ágo hitvev. Borsod-Misko1cz
16 Wachter Etel, ágo hitv. e. Borsod-Misko1cz
17 Zurik Margit, ágo hitv. ev- Borsod-Misko1cz

N eg'yedili: oszt á ly.

L Albert Gizella, ágo hitv. ev. Borsod-Miskoicz
2 Bőmisch Mária, ig. hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
3 Czakó Albin, helv, hitv, Borsod- Misko1cz.
4 Danczinger Pepi, mózes vall. Borsod .\Jisko1cz.
5 F onyi Szerén, hely. hitv. Borsod -Miskolcz
6 Fischer Jolán. ágo hitv, ev. Zó lyom-Breznobanya
7 Grünfeld Giz ella.mózes vall. Borsod-Miskolcz.
8 Hering Szabina. ágo hitv. ev. Zólyom-Beszterczebánya.
9 HoIczer Anna, ágo hitvev. Borsod .1JiskoIcz. .

10 Hegrád Karolin, ágo hitv. ev. Budapest, kimaradt .
II Hajász Karolin, ág·. hitv. ev. Borsod-Misko1cz. kimaradt.
12 Kusz Kornél, rom. kath. Borsod .\lisko1cz. kimaradt.
I3 Molcsányi 1\1ária, ágo hitv. ev. Borsod .\liskolcz.
Lj. Novák Ilona. ágo hitv. ev. Borsod-Xliskolc-.
[5 Pecher Henrike. rom. kath. Arad.
15 Rácz Etel, ágo hitv. ev, Borsod-Al iskolcz.
I7 Schneider Erzsébet, ágo hitv. ev. Borsod -,!iskolcz.
IS Szepcsik ~Iária, ágo hitv. ev. Borsod-Xl iskolcz.
19 Vo kurek Francziska, ágo hitv. ev. Borsod-.\Iiskolcz.
::0 Zsáry Erzsébet, ágo hitv, ev. Borsod- .1: iskolcz.

Ötödik osztál)-.

1 Benyovszky Eszter, á~·. hitv. ev. Borsod-Misko1cz.
2 Haniszko Ida. ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
3 Hu szagh Zsófia, ág: hitv. ev, Zólyöm kimaradt.
4 Pecher Aranka, rom. kath. Arad:
5 Czakó Hedvig hely. hitv. Borsod Misk olcz



X. Az elemi iskola tanítványok létszámána.k kimutatása.
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XI~ Tudni valók.

Az 1883/4-ik iskolai évet berekesztő nyári közvizsgák az
ev. templomban jun. 28. és zo-én tartatnak.

A jövő 188% -ik iskolai év szept. hó a-én veszi kezdetét.
A megelőző három napon a beírás ·eszközöltetik.


