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18~4-85 iskolai év.

Azon egy év, mely iskolánk felett elsurrant, bizonyságot tesz
arról, hogy itt az erők megküzdöttek és mérkőztek egymással,
a viszonyokkal, akadályokkal , nehézségekkel, hogy intéző kö-
reink, férfitagjaink jobbjaí sorompóba állottak a történelmi rnúlt
emlékeit, az elődök nemes vágyait és áldozatkész törekvéseit
ezen gymnasium jövője tekintetében emberi számítások szerint
edzendők, biztositandók. Hatalmas 'áramlat, a szellemi téren
évtizedek óta nem tapasztalt erő, erély hozta mozgásba a tago-
kat: rnidőn azon meggyőződésüknek adtak hangot, hogy ágos-
tai evang. egyházunknak itt Miskolezon erős gymnasiumának
kell ·lennie, s a módot és alkalmat megragagták, hogy ilyet
alkossanak. És ha egyszerre meg nem valósítható is, nem
adja fel evang. egyházunk annak gondolatát, hogy azt, mit
elődeinktől örökségbe kaptunk, gymnasiumunkat, erősítsük, fej-
lesszük, s felvirágozására váll vetett akarattal munkáljunk. -
Épen ezért nevezetes év volt iskolai életünkben, mert oly 01''1'0-
ságot nyujtottak részére, mely evangelmi egyházunk véréből
való vér és csontjából való csont: jövőjét, fejlödését biztositani,
száz éves életre valóságát megizmosodott alakban ujra erőre
kelteni, hogy evang. iskolánk jövője többé ne inogjon, hanem
erősödjék az időben az emberiség hasznára, egyházunk felvi-
rágzó diszére. A sokáig takargatott és lappangott szikra lángra
lobbant, nem hogy égesse 1 és pusztitson, hanem hogy éltessen
és tenyészetet biztosítson. - Meggyözőleg igazolja az iskola
szükségét a felvidék ifjainak ide küldése, azon kis nép vándor-
his, mely a magyar nyelv iránti előszeretetből seregel hozzánk,
evang. egyházunk ezen oázisára, hogy lássa, miként vallási,
családi és társadalmi szokásaihoz .és erkölcséhez hű maradt e
nép, és még is oly más oldalról kezdi az iflú megérteni és
becsülni örökét : nyert kincseit gazdagítva tér szülóihez, barát-
ságot köt, mely a jövőre hasznos eredményeket hoz létre. Itt e
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helyen ez intézerre szükség van akár felekezeti) akár társadalmi,
akár nemzeti szempontból tekintsük a dolgot.

A szüle gyermekét kénytelen előbb utóbb krbocsáitani csa-
ládi köréből .s ezért önállósághoz szoktatja, Leginkább meg-
nyugszik, ha gyermekét oly kezekre bízhat ja, il, kik hozzá a
legközelebb állanak vallásos meggyőződés, ogyházias élet tekin-
tetében. - És a tapasztalás azt bizonyítja, hogy ily körülmé-
nyek közt a gyermekleghamurább bele éli magát az új hely-
zetbe, s nem érezi hogyan alakul át lelke előtt minden, mig
nem .az esztendő végével már szinte beleéli magát. mintba nem
is idegen, hanem, saját övéi között volna. Fel sem tűnik az,
hogy aki őt oktatja más miut szülője, hogya kivel társalog más
mint régi játszó tirS]!, hogy a szent vhely, a hol imádkozik más
mint az otthoni: mindenütt ugyanazon viszonyok és mégis mily
sok új 'ragadja m,eg emlékező és ítélő tehetségét: ez új visze-
nyok találékonyságot szélesebb Játkqrt nyitnak lelkének. -
Azon kör, amelyben ilSJ fejlődik, reánézve .döntő befo-
lyású, életére, jövendőjére határozó, ép azért fontos hová,
mily körülméuyek közzé küldí a szülő gyermekét. Felvidéki
hitsorsosaink ide örömest küldik gyermeküket, mert érzik és
megértik, hogy gyermekeik övéik maradnak,' bár értékeseb.
bekké válnak. A szeretet, melylyel az intézet felkarolja az ide-
geneket, hitsorsósainkat és a lelki képzés iránt érdeklődő más
felekezetü egyének fiait, mindig viszont szeretetet szül az ifjú
fogékony lelkekben; a rnelyből később a becsülés amaz édes.gyü-
mölcse fejlődik, melynek egyházunk és iskolánk oly sokszor vállott
részesévé a múlt és jelenben, s amely szerető nevelési rendszert
gyakoroiván íntézétünk, oly sokaktól részesül önkénytelenűl is
a jövőben az áldozatkészség magasztos gyümölcsében, melyet
a hálás szívek viszonzás fejében a nevelés oltárán letenni kedves
kötelességüknek ismernek. Nagyobb alapítványaink mindegyike
ily nemes érzelem szüleménye: a szeretetből fejlődő 'becsülés
adománya, hogy a hol' egyéni lelküknek oly sok nemes jellem-
vonásai kifejlődtek, a hol a gondos névelés jótéteményében ré-
szesültek, másoknak is módot nyüjtsanakszerető egyházhivekké
és áldozatkész honfiakká fejlődníök. - Nagy fontosságú tény
az, .hogy a magyarság szivében alakült ezen egyház, iskolaiban.
őseitől öröklött hitbuzgalmát honfiúi erényeível párosítva meg-
őrizni, ápolrrí; éltetni, tevékenységre ébreszteni, gyarapítani
akarja es tudja. Szi vós·kitartás, az akadályokkal való elhatározó
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küzdés, öntudatos áldozatkészség, munkás igyekezet odáig emelte,
hogy az élet által- mindnyájunk vállaira nehezűlt gondok daczára
az egyház. és h:;tza iránti szeretetben nemesen megállja helyét
társadalmi kötelékeit nemes irányban fejleszti, érvényesíti.

Az élet nagyban mndig elismerő azok iránt, kik hasznos
munkában fáradoznak, kik a magános élet kívánalmaí mallett
tudnak időt, erőt szentelni, munkát és pénzt áldozni azért, a
mi egy népnek boldogsága: az anyagi és .szellemi jólét az
önnállóság biztositasára. Ez egyház az által, hogy saját czéljai-
nak szemelőtt tartásával a társadalmi életre hat, midőn e he-
lyen erőit magasabb nevelőintézet fentartására fordítja, melyet
megnyit mind azok részére, kik e gymnásiumot igénybe venni
akarják, magasztos feladatot, missiót teljesír. Mert a mellett, hogy
saját hiveinek szolgálatot tesz, felajánlja szolgálatát mindazoknak,
kik közel és távol igénybe veszik, közvetiti a tudományt, . s azt
nemzetünk állami nyelvén hozzáférhetővé teszi azok részére, kik
otthon más nyelvű tájakon édes hazánk nyelvét elsajátítani' leg-
jobb akaratuk mellett sem képesek, sőt még segélyezi anyagilag
is, mertszivén fekszik e haza minden fiainak sorsa, s kivánja,
hogy,e hon polgárait egy érzelem, egy akarat csatolja egymás-
hoz. Es éppen ez azon kiváló feladata, mely létj-ogot biztosit
gymnasiumunk részére itt, a hol más felekezetek gymnasiumai
is működnek. Mert ezen hely sok ifjat összehoz, a kiknek száma
egyetlen gymnasiumba befogadható nem volna, ha csak párhu-
zamos osztályok nem állittatuának fel. Ji] gymnasiumok a párhuza-
mos osztályok felállítását szükségtelenné teszik, megkönnyítik
az országos gazdálkodást, hogy annak itt, éppen a felekezetek
versenyző törekvései miatt, külön iskolát felállitama a magasabb
képzésre fölösleges.

Állami törvényünk pedig létjogot biztosít a már meglevő
gymnasiumoknak, ha azok feladatuknak. melyet a törvény eleikbe
szabott megfelelni igyekeznek; még inkább gyámolítja az olyano-
kat, melyek egyes vidékeken szükséget pótol nak, kívált, ha azok
az állam érdekeit a maguké mellett munkální teljes lélekkel töre-

- kesznek. - Mi pedig e fontos missíó ponton, ügy az egyház mint
a magyar államérdekeinek, évszázados multunk tanúságu szerint,
mindenk or örömest szolgáltunk és akarunk szolgálni ezutánra
is. Méltán reménylhetjük tehát, hogy az egyház buzgó törekvé-
sejt az állam nem csak figyelemmel kiséri, hanem áldozatainak
nagyságát méltányolv .in, saját anyagi támogatásában is része-
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sitendi. S if!y azon követelményeknek, hova tovább teljes znér-
tékben meg fog felelni, melyet a törvény eleibe szab. - Ez a
mi igyekezetünk.

Már ez évben is nagyban igyekeztünk az átmeneti intézke-
déseknek eleget tenni, melyek a kívánt haladást biztositják. De
itt kénytelenek vagyunk őszintéri bevallani, hogy sok olyan új
intézkedés nem vállott he, melyet hasznosnak állitottak ; soknak
Képző ereje nem bizonyúlt olyannak, melynek behozata-
lával a túlterheltetést meg lehetne akadályozni. A földrajznak
természetrajzzal vegyi tése tiszta áttekintést jelen alakjában a
gyermeknek és ifjúnak nem ád. Pedig a czél az emlékező te-
hetség által összegyűjtött anyagnak az értelem és itélő tehetség
elótt indokolt igazolása, öszhangzatos megjelenése. Hol tanitják
a globológiát ? A harmadik osztályban? Hát a gyermek honnan
tudja: míre való az a sok .vonal a térképen vizszíntes és füg-
gőleges, irányban? s mellettök a számok? Azért térképet raj-
zolni kell. - A történet. olvasmányok alakjában nyujtandó a
magyar nyelv tanitásánál. Melyiket. emelje ki a másiknak hát-
ránya nélkűl ? A nyelv maga sokat vár tőlünk, az abban kívánt
okszerű fejlődés nem enged a történet tanúsága mellett időz-
nünk. Hát a rajzoló geometria? Szép és tanúságos, de az osz-
tályozás ritkán lehet elfogúlatlan és igazságos már a tanárnak
azon hivatásánál fogva ÍS, hogy örökké a táblánál állván, meg-
értesse magát; növendékei nek megismerésére a legkevesebb
ideje maradván. - Minden tárgy, amelyelóadatik, nagyobb
terjedelmű lett, több igény fűződik hozzá, más tantárgyat is
felölel, még is az mondatik, hogy ez mind a túlterheltetés ellen
való óvintézkedés. - Minden igyekezetünket arra fordítjuk,
hogya kivánt eredményt ozéltudatosan elérjük. gyermeknél a
fogékonyság; istennél az áldás. Vajha igazolná az eredmény a
ráforditott munka sikerét.

Autonomikus 1óhatóságunk útján tankerületünk kírályi fő-
igazgatója, ngs. Békésy Gyula bejelentette, hogy gymnasiumun-
kat megakarja látogatni, s f, évi május 30-árót 388. szám alatt .
kelt hivatalos levelében tudatta, hogy juníus 12·én és l3-án közöttünk
meg fog jelenni. Szivesen várjuk és fogadjuk. Iskolánk múltját
és jelenét őszintén feltárja a magyar kormány előtt. Az "Utasí-
tás'<ban követelt kivánalmakra őszintéri megadtuk a feleletet.

-.8 tanitást szeprember l-én ünnepélyesen megkezdettük, a
törvényeket szept, 20-án felolvastuk. Járványos betegség a tanév
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folytán nem volt, egyes himlő eseteket kivéve a tanitványok
egészségi állapota állandó volt. A szüret, karácsony és husvét
ünnepek alkalmából a szokott szűuidőket ruegtartottuk, Május
3-án- az összes ifjúság az úrvacsorájával élt, Előzőleg Nemes
Károly tanár- az ifjúságót a hálaadójának szülök és jóltevék iránt
lerovására hívta fel, s ezt nem másban, mint a szorgalorn igazság
és nemes erkölcsök követésében tal álta. A majálls ez évben
május 12-en kedvezőtlen időjárás mellett kevésbé sikerűlt mint
más években, de az ifjúság egészsége nem szenvedett. Most is
mint máskor, Zurik János Elzives vol t, a vendégek és ifjuság

'részére 50 palaczk és P,gy tonna sört ajándékozni. Köszönet
érte e helyen is.

A félévi szigorlatok az egyház akaratából is, úgy az első,
mint a második félévben megtartattak ; és pedig január 29-én
az 1. és IV-ik, január 30-kán II. és Hl-lk osztályokkal ; - a
nyári félévisk juniua 19-én 1. és IV-,. 20-kán II. és Ill. osztá-
lyokkal. - A tornászatból 21-kén esti 6 órakor. A zárvizs-
gálat ju nius 24·kén tartatott a templomban. - Magán vízsgá
latok ídejeűl jun. 25-26-ika határoztatott.

Az ifjúság kebelében jótékony czélú gyűjtés eszközöltetett
a kerületi gyűlésfelhivása és határozata folytán:. a, kerületi ár-
vaházra karácsonyi ajándékul, és 3,Z e. e. e. gyámintézetre
szerencsétlenül járt iskolák támogatása czíruén. - Az árvaházra
adakoztak:

54 kr. Szépirási lapok ból.
50 kr. Lichtenstein Imre, Radvány István.
BO kr. Weisz. Sándor .

.40 kr. Eszterák Kálmán.
20 kr. Paulovles József, Piutér Ödön, Schmeisz Róbert,

Molcsányi Pál, Klein . Bernát. Elias György, Marko Kálmán,
Sánta J!}rnő, Koller Károly. Prámer Béla, Rolik Gyula, Polity
PáJ, Horváthy Gábor, Fleiszig József.

10 krval Kisházy Kálmán, Klein Ede, Lux Rezső, Kulcsár
Barna, Husz Albín, Krompecher Ede, Zsolczay Ferencz, Weisz
Gábor, Mikler .Andor, Tirtsch Gergely Klein Aladár, Hlatky
János, Benigny János, Stefan! Gusztáv Jachrnan Ede, Polcz
Sándor, Kováesi Emil, Friedmann Béla, Fajesik Lajos, Alexy
Miksa, Bródy Aladár.

Összes eredmény 7 frt 14 kr.
A gyámintézetre adakoztak:
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30 kr-val : Klein Bernát, Lichtenstein Imre.
20. " ,.,: Hajász Lajos, Marko Kálmán, Radvány István,

Prámer Béla, Rosenberg Sámue), Weisz Sándor, Kaukol János,
Kulcsár Barna, Paulovles József, - 10, kr-val : Tirtsch Ger-
gely, Kollér Károly, Mikkel' Andor, Stefáni,Gusztáv, Htatki Já-
nos, Weisz Gábor, Kisházy Kálmán, Lux Rezső, Piutér Ákos.
Piutér Ödön. - 28 kr. Szépirási lapokból.

Összesen 3 frt 6·8 kr. '
Előbbit a kerület püspökéhez, utóbbit az egyházmegye fó-'

espereséhez küidötte az igazgat0ság.

11. lskolai tanács.
Felügyelő: Dr: Markó Lászlo megyei főorvos. Hivatalból

tagjai az egyház világi és egyházi elnöke, az igazgató tanár.'
o Tagjai : Választott tagjai az egyházanáos által a maga ke-

beléből választott 8-10 tag és a tanárok közzül két tag. Ez
évben az értesítő nyomásakor az újonnan választott egyházta-
nács még nem szervezkedett, s igya tanácstagok nevei nem
közölhetők.

Pénztárnok : Greiehman Ede. Könyvtárnok : Zelenka Pál
Ephorus: Barzó József.

Ill. Tanári kar.'

Barzó József, tanitotta a német nyelvtant I-IV. osztban, a
földrajz! 1-II1. oszt ban, növény tant a II. osztban, szépirást az

. 1. és II. osztályban. A második osztály főnöke. 'I'ápintézetí gondnok.
Habély Victor, tanította a latin nyelvtant az I-=-IV. osztály-

ban. A harmadik osztály fönöke. Könyvtárnok.
Horváth Sándor, tanította a magyar nyelvtant az I-IV.

osztályban. Magyarország történelmét a Ill-IV. osztban. A
negyedik. osztály főnök). Igazgató.

Nemes Károly tanította a -rnennyiségtant az I-IV. oszban
természettant ,a IV. osztban, földrajzt a IV. osztban. vallástant
az I~IV. osztban. Az első osztály főnöke. Az iskolai tanács és
tanári értekezletek j egyzöje.

Ozékus István, tanította a tornászatot az I-IV. osztban.
Wolfgang Lajos, tanította a műéneket az I-IV. osztban.
Zombory Béla, tanitotta a római katholikus vallástant .
Weisz Mózes, tanította az izraelitákat vallásuk tanaira.,
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Kozsauovics Sándor tanította a szabadkézi rajzot.

1V. Az - előadott tananyag.'

Első osztály.
I

Vallásuin. Hetenként 2 óra. Hittan. Istenről mint atyáról,
Jézus Krisztusról, a szent lélekről, minr az istenfiúság lelkéről
Egyházi ének: 6 ; újszövetségi szakasz 9. - Kézikönyv Német
Károly. . . /

Latin nyelv. Hat óra. Főnevék. Melléknevek. Számnevek.
Névmások. lVlegf8lelő fordítási gyakorlatok K.'K. Schutz-Vacga.

Magyarnyelv. Négy óra. A mondat és részei. Az ige és
névragozás, SZÓ képzés. Iskolai és házidolgozatok ..K. k. Dr. Simo-
nyi Zs. Olvasó könyv : Lehr-Riedl. .

Nérnetnyelv. Két óra Olvesás és Írás. AZI öt ejtegctes. A
segéu íw:ék. Fordítások. K. k. Ballagi Károly.

Földrajz. Négy óra. A magyar királyság fö idrajva.' A föld-
közi tenger vidéke. K. k. Scholcz Albert,

Számtan. Két óra. A négy alapunivelet egész számokkal,
közö nséges és tizedes törtekkel. Röviditott szorzás és, osztás. k
legkisebb közöstöbbss, a legnagyobb közösosztó. A számok oszt-
hatóságának ismertető jelei .. Házi irásbeli dolgozatok. K. k.
Moenik-Szabóky. ,

. . Mértan. Két óra. Sík alaktan, a háromszögek összeillősége ,
Mérta nirajz gyakorlatok iskolában és otthon. K. k. Moeník-
Schrníd. .

Szépirás. Egy óra. Az üteny tanmód szerint. Nagy Sándor
nyomán.

Testg.'lakorlat. Ének. Rajz. Hetenként 2-2 órában.
. I

Második ·osztály.
Valláetan, Hetenként 2 óra. Hittan mint az első osztályban
Lr;,tinnyelv. Hat óra. Szótan. Igék. Igehatározók. ,Névhatá-

rózok .. Kötószók. Megfelelő fordítási gyakorlatok.' K.--k: Schulz-
Varga. . ,~,

Mag,l/arnyelv, Három ora. Az állapothatározók részletesen
és az összetett mondatok. Irásbeli dolgozatokkal. K. k. Dr. Si-
monyi Zs. Olvasó könyv Lehr-Riedl. ~
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Németnyelv. Két óra. A főnév és nemei. Amelléknév és

ejtegetése. fokozása. Az igék. Forditások. K. k. Ballagi K.
Földrajz. Négy óra. Europa és Ázsia országai és hegyei

és folyói. K. k. Scholcz Albert.
Mennyiségtan. Három óra.
a) Számtan. A közönséges és tizedes törtek ismétlése. A

több nevu számok ezétbontáaa és összevonása. 'Viszonyok es
arányok. Egyszerű hármas szabály, kamatszámitás. Olaszgyakor-

.lat. Méterrnérték ismertetése. K. k, Moénik-Ssabóky.
b) Mértan. Négyszögek, sokszögek, asíkbeli .alakok mé-

rése, átváltoztatása és hasonlósága. K. k. Moénik-Szabóky.
Terméeeetroi«, Három óra. Ásvány tan és növénytan. K. k.

Pap János,
Szép~rás. Egy óra. Mint az elsö osztályban.
Testgyakorlat. Ének. Rajz. Hetenként 2-2 óra.

. Harmadik osztály.
Vallás. 2 óra. A ker. egyház története megalapításától

napjainkig. K. k, Pálfy József. - Az. új testamentomból 1 kor.
15 része. Egyházi ének 12.

Latinnyelv. Hat óra. Mondattan. Az esetek használata. Szó-
rend. Megfelelő fordí.tási gyakorlatok K. k. Schulcz- Varg a. -.
Cornelius Neposból : Aristides, Epaminondas, Cimon, Lymonder.
Phaedrusból .29 mese. .

Magyarnyelv. Négy óra. Rendszeres magyarnyel vtan. Gya-
korlatok. K. k. Simonyi Zs. Arany J. 'I'oldijábol négy ének
elemezve, ernlékelve.

Németnyelv. Két óra. Az igék ismétlese. Megfelelő fordítási
gyakorlatokkal. Egyes darabok emlékeléss. Szó egyeztetés. K.
k. Ballagi K.
, ·Tőrténelem. Három óra. A magyar nemzet történetei rövid
kivonatban. K. k. Ladányi Gedeon.

Földrajz. Három óra. Afrika, Amerika, Auaztrálía és a nagy
oczeán szigetei. A physikai és mathematikai földrajz elemei. K.
k. Seholezer Albert ..

Men~yiségto;n.Hál:oni óra hetenkél~t. .
a) Számtan. Az ellentétes mennyiségekkel való számolás,

Betűszárntan egész és tört képletekkel.. Hatvány és gyök meny-
nyiségek. Határozott számok hatványozás» és gyökvonása.
K. k. Moénik-Szász,
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b) Mértan. Sík alaktan. A kör, kerűlék, hajtalék , mentelék.
k. Moenik-Szabókv.

Pestgyakorlat. Éllek. Rajz. 2~2 órában .

. Negyedik osztály.
Vallástan. Két óra. Anyaga ugyanaz mint a harmadik

osztályban.
LaHnnyelv. Hat óra. Mondattan. Az igeidők "és módok

használata. Hangrnértan és verstan. Római naptár, pénz. és
mérték. Megfelelő forditási gyakorlatok, K. k. Schulz-Varga.
Oornelius Neposból: Aristldes, Epaminondas. - Phaedrusból
17 mese. - Válogatott chrestomathíaí olvasmányok, hangrnér-
taní és vegytani elemzése.

Magyarnyelv, Három óra. Stilistika első rész. K. k. Névy
László. Polgári ügyiratole Megfelelő gyakorlatokkal.

'Németnyelv. Két óra. Sz.óvonzás. Mondatkötés. Egyszerű
és összetett rnondat. Szórend. Megfelelő fordítások és válogatott
darabok emléketése. K. k. Ballagi K.'

Történelem. Két óra. Magyarország történelme. K. k, La-
dányi Gedeon.

Földrajz. Kér óra, A magyar korona országainak földrajza
Térkép rajz. K. k. Visontai János',

M~nnyiségtan. Három óra.
.a) ·Szám'tan. A harmadik osztályu tananyag rövid ismét~

lése után összetett viszonyok és arányok, összetett hármas sza-
bály, kamat és határidő számitás : társasági-, vegyitési-, és
lánczszabály , kamatos kamat. 1!llső rangú egy ismeretlennel biró
egyenletek' feloldása és alkalmazása. szóbeli feladatok megfejtése
K, k. Mocnik-Szász.

13) ~1értan. Tömörrnértan : Vonalak és lapok fekvése a tér-
ben s egymásra nézve. Testszögek. Szabályos sok lapok. Tes-
tek származása, tulajdonságai, metszetei. A testek felületének s
tömörségének mérése. K. k. Mocnik-Szabóky.·

Természettan. Három ora.' Általános', ismeretek, hőtan, a
szilard csepegés, terjengős' . testek egyensúlya és mozgás t. A
súlytalan testek természettana : villanyosság, delejesség, hang,
fény. K. k. Gregus-Berecz, ,<

Testgyakorlat. Enek. Rajz. 2--2 óra hetenként.
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V, Pálya és ösztöndl,jak.

Magyarországi születésű, nem magyar anyanyelvű ifjaknak
a magyarnyelvben történt haladásnkat jutalmazó pályadíj, három
alapíttatott gyrnnasíumoknál. Pályamnnkául: .,Miskolcz városa
és vidéke" leírása túzerett ki, melvre iunuius 6-kán 12 tanúló
pályázott; irásbeli dolgosatukat egy tanár jelenlétében az isko-
lában készitették ; a pályadíj a vizsgálat alkalmával, június 24-kén
osztatott kj, - melynek összege fejenként hat forint. - Az
alapitók : Zajden Mária, Szabó Endre 'és Szabo Mihályné szül.
Zajtlen Anna; egyenként 100-100 forint alapitvány] tettek a
magyar nyelv tanúlasára való buzdításul.

Ösztöndíjat .alapí tott Würzler J ánős 1334 fori IItösszegben,
melynek hat százalékos kamata tiz forintos részletekben osztatik
ki a gymnasium mind a négy osztályában 'úgy, hogy minden
osztályból két jeles előmenetelű tanuló részesül benne. Ha több
jeles előmenetelű tanuló van egy. osztályban, akkor a tanári
kar a hat legjobbat kijelöli - az alapító akarata szerint -
sorshúzásra. Mind a sorshúzás mind az ösztöndíj kiosztás a nyil-
vános' vizsgálaton történik.' . ,

A második ösztöndíjat GJatz J ózseí alapitottaPaulíson
Aradmegyében 255 forintban, melynek négy százalékos kamat-
ját 10 frt 20 krt. a tanári kar adományozza oly tehetséges és
szorgalmas fiúnak, a ki a tanári vagy lelkészi pályára készül, s
ennek élvezetében egész tanulási ideje alat magmarad. Ezen
ösztöndíjat 188213 iskolai évtől Müller György VI osztályú ta-
núló nyeri; de szorgalmát feltűntető bizonyitványát az igazga-
tónál bemutatni tartozik, s csak az esetben adja ki az igazgató-
tanár, r

A harmadik ösztöndíjat Witty Sámuelné 50 forintban ala-
pitotta, fia nevének megörökítésére olyképpen, hogy annak
kamatját három forintot a szaktanár á mennyiségtanban legki-
tűnőbb tanúlónak adományozza. Ennek kiosztása is. a nyilvános
vizsgálatou eszközöltetik '.

VI. Tanszerek szaporodása.
.Gymnasiomunk nagyobb könyvtára a kezoktatási magas mi-

nisterium utján nyelte: A közoktatas áliapotáró: szoló jelentés
1882

13 és 18831l iskolai, évekről 1 kötet, és az országos tanítói
nyugdíj és gyámalap 18 8iJ-ik. évi állapotáról czimű művet
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Strassburgból Dr. Chr. G. Hot/inger kiadásából Orbis pictus.
die Welt in Bildern 1881·ki kiadás.

Zilahy Sámuel kiadásából : Szamosi János Latinolvasó
könyv I. és II- osztály részére.

Lampel Róbert kiadásából: Dr. Schmidt Ágoston Fizikai
földrajz. - Vísontai Borbas Egyetemes földirat Il-ík osztály
számára 15-dik kiadás.' ,

Knoll K. és társa kiadásából : Szinyei József, Rendszeres
magyarnyel vian. .

Laufer Viimos kiadásából : Felsmari József: Német Gra-
matíka és Gyakorlo könyv.- Dr. Schwikker J. H. Nemetnyelv
és gyakorlo könyv Dr. Szem ak István' Magyar mondattan 2-ik
osztály számára. " .'

Franklin társulat kiadásából : Jeles irók iskolai tára' r.
XXIII- V k. Lehr-Riedl Magyar olvasó könyv 3 kötet. Eliscber
József Latin olvasó könyv, Harrach József Német 01'1. 1 kötet,
Mangold L. A magyar ok története; Scholcz Földrajz I. rész,

Könyvtárunknak a következő folyó iratok és lapok jártak:
Magyarnyelvőr, Közoktatás, Prot. egy. és isk. lap. Vasál'l1ap!
újság; Világkrónika. .

Az ifjúsági könyvtár részéré Winter Zs. N.-S,zómbat "Petőfi
Sándor versekben czimű fűzetet küldött.' Bontsó Arpád harmadik
osztályú tanuló Feydeau Ernő - Mártonfi Frigyes: Boldogság
titka czimű 3 kötet regényt, Horváty Gábor harmadik osztályú
tanú ló : Kariré sarkutazó ; Híres utazök és híres utazások törté-
nete Verne Gyula - Vérteasy Arnold,' A múltról. a jelennek
Lauka Gusztávtól cz imű műveket ajándékozta.

VIl r.'ápinthet.

A tápintézetben teljes ellátással ezen iskolai évben 3 gy m-
nasiumi növendék volt elhelyezve; míndegyik 80 forintot flzc-
tett félévenként előleges részletekben; a felügyeletet a növendé-
kek felett a tápíntézefi gondnok. végezte.

Kisebb jótétemény hen nyolcz gymnasiumi növendék ré-
szesűlt.

A tápintézetbe felvétetui kivánók jövőre is ugyanzon árért
vétetnek fel.
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VII l'anulók neosoia.

Első osztály.

1. Alexy Miksa ágo ev. Szepes-Szombat
2. Benigny János ág.· ev. Szepes-Lócse
3. Bródy Aladir izr, Börsod-Tv-Keszi
4. Darula Pál ágo ev. Borsod-Mískolcz
5. Eszterák Kálmán ágo ev. Borsod-Miskolcz
6. Fajesik Lajos ág. ev. Borsod-Miskolcz t. m.
7. F'riedman Béla iz!'. Görnör-Bánréve
8. Hlatky János ágo ev. Borsod-Miskolcz t. m.
9. Jachrnan Edo ágo ev. Szep es-Béla

10. Klein Aladár iz!'. Borsod-M.·Osáth
11. Klein Bernát izr. Galicziai-Tarnow
12. Koller Károly ágo ev. Pozsony-Pozsony
13. Krompecher Edo ágo ev. Szepes-Lucsívna
14. Kováesy Emil János ágo ev. Szepes-Maueócz
15. Lichtenstein Imre ágo ev. Borsod-Miskolcz
16. Marko Kálmán ágo ev. Görnör Rozsnyó
17. Molcsányi Győzö gör. kath. Borsod-Görörnböly
18. Miller Andor ágo ev. Szepes-Váralja
19. Pinté]' Akos izr. Arad-Arad ,
20. Polcz Sándor ágo ev. Borsod-Miskolcz
21. Politi Pál gör, kel. Borsod-Miskoloz
22. Radvány István ág. ev. Borsod-Miskolcz
23. Rollik Gyula ágo ev. Borsod-Edelény
24. Sántha Ernő róm. kath. Zemplén·S.-A.-Ujhp,ly
25. 'I'irtsch Gergely ágo ov. Szepes Váralja
26. vVeisz Gábor izr. Zsnplén-Tokaj.
27. Wiesenberg Henrik .izr. Sáros-Harság
28. Zsolczay Ferencz ref, Borsod-Miskolcz

Magántanulók :
2~ Csabai Ferenez ref, Borsod-Nyomár
30. Gartner Herman izr. Borsod-Edelény
31. Gyurko Gyula r. cath. ,~ "
32. Hörk Pál ágo ev. ,. " "
33. Kis Arpád ágo ev. Budapest
~4. Pogoritky József r. Abauj-szántó .
35. Simon Barnabas 1'0f. Borsod-Hangács
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Második osztály.

1. Bartsch Armjn ágo ev. Szepes-Felka
2. Domonkos Lajos ágo ev. Borsod-Miskolcz t. m.
3. Fajesik Imre ágo ev. " "
4. Fleiszig József izr. Borsod-Miskolcz
5. Hajász Lajos ágo ev. "
6. Kassó József ágo ev. " " t. m.
7. Prámer Béla ág, ev. " "
8. Rosenberg Samu izr. "
9. Roszik Lajos ·ág. ev. " "

10. Stefani Gusztáv ágo ev. Borsod-Diósgyőr t. m.
11. Schwarcz Béla izr. Borsod-T.-Keszi
12. Schwarcz Izidor izr. Abauj-Pány
12. Zárnborszky Dénes ágo ev. Budapest

Mng;ánt.nnúlók.
14. Csipkay Lajos ágo ev. Nógrád-Abellalva

Harmadik osztály.
1. Boncsó Arpád ágo ev. Borsod-Miskolcz
2.. Darula György ágo ev. Borsod-Miskolez
3. Futasz János ágo ev. Szabolos-Nviregyház
4. Horváthy Gábor ágo ev: Hout-Ipoly-Keszi
5. Husz Albin ágo ev. Szepes-Krompach
6. Kaukel János róm. kath. Szabotcs-Tv-Polgár
7. Klein Ede iz!'. Borsod-Miskolcz
s, Kulcsár Barna ag. ev. Borsod-Miskolez
9. Lux Rezső ágo ev. Borsod Rakacza.

10. Roth Vílmos ágo ev. Szepes Felka
11. Sl.epc,-ik János ~g. ev. Borsod-Miskolcz t. m.
12. Teöreök Bálint ágo ev. Árva Nagyfalu

Magántanúlók :
J 3. Kertész Barna ref. " "
14. Mauksinszky Antal róm. kath. Szabolcs r:L'.-Polgár
15. Pensch. V. A. József róm, kath. Arad Arad
16. Suselka János róm. kath. Borsod Gyertyanyvölgy
17. T,) nka BSla ref. Borsod Boldva
18. Tóth Béla ref. Borsod Boldva
19. Turanszky Károly róm. kath. Borsod S.-Szfmtpéter.
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Negyedik osztály:
1 Éliás György gör. kath. Brsod-Si-Pálfala
2. Kisházy Kálmán ref, Borsod·Sz.-Kálló
3. Molcsányi Pál gör. kath. Borsod-Görömböly
4. Paulovica József ágo ev. Borsod-Miskolcz
5. Pintér Odön izr. Arad-Arad
6. Schmeisz Róbert ágo ev. Szepes-Béla
7. Weisz Sándor izr, Zemplém-Tokaj

Magántauulók:

8. Batta Sándor ref. Borsod-Boldva
lJ. Menner Adolf. róm. kath. Borsód-Edelény.
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X. Jelentés.

Az 1885-6. iskolai évre a beiratások augusztus 30 és
31-kén történnek a délelőtti órákban, délután a javitó és pótvízs-
gálatok tartatnak.

Abeiratás dij 3frt, tandij egész évre 12 frt s ez a fel-
vételnél előre fizetendő, azonban kivételeseu félévenként előre
is fizethető.

A tapintézetbe felvétel augusztus 23-ikáig eszközölhető. A
kérvények az igazgatósághoz nyujtandok. - Egész évre 80
frt fizerendő szállás, ebéd és vaosoráért,

Gondoskodva van a gymnasiumi növendékeknek a szabad-
kézirajz-, franczia nyelv- és gyorsirásban való oktatásaról jutá-
nyos áron. A kik ezen rendkivűli tárgyak egyike - vagy mási-
kában oktatást .nyerni óhajtanak, ezen szándékukat a beírátás
alkalmával jelentsék ki.

--



Elemi iskola.
I. A ta.név története.

Az 1884-5. iskolai évet megelőzőleg a tantestület egy
tanácskozmányt tartott, melyben megbeszélés tárgyát képezte
a beiratások kőrűl követendő eljárás. Kimondatott ugyanis,
hogy amennyiben a tanítóknak úgy sincs alkalmuk a szűlők-
kel gyakrabban érintkezni, s ez által úgy a nevelésre, mint az
oktatásra. nézve eszmét cserélni: ezt az alkalmat minden egyes
megragadja s ez okból a beiratásoknál felváltva minden tag
jelen lesz. .

A beiratásokat szeprember hó 1-jén kezdettük meg. A
tanév 4-én vette kezdetét. A növendékek 4-4 osztályba osz-
tattak be. A figyermekek két tanteremben két tanitó által
1.-1V. osztályra osztva tanittatnak. Leányiskolában 1.-1V.
osztályra osztva két tanitó által két tanteremben tanittatnak.

Beiratott 113 fi és 97 leánynövendék.
A jótékonyság nem szorúl dicséretre. Nem is azért, em-

litjük fel a dolgot, mintha szerény szavunkat elégségesnek
tartanők az egyházunknak áldozatkészségét' megdicsérni : hi-
szen a tett maga olyan, hogy az már magában hordja a di-
cséretet, hanem hogy anagy közönségnek tudomására hozzuk,
miszerint iskolaszékünk az egyháztanácscsal egyetértve 34 fiu-
inak és 28 leánynak nyújtatott mód és alkalom arra, hogy
az iskolát látogassák, holott ezt tandij elengedés' nélkül nem
tehették volna. Sőt e mellett még abban a segélyben is ré-
szesültek, hogy tankönyveken kivűl iróeszközökkel is ellát at-
tak, u. m. 1-11. leányiskolában 7.55. HI-IV. osztályban 17
frt 80 kr ; fiiskola 1-11. osztályban 8.29 kr. IH-IV. osztály-
ban 1 1.43 kr.

A tan dij elengedés 310 frtot tesz ki 34 fiú és 28
leány után.

A tanév folyama alatt a testület több tanácskozmányt
tartott. A tanácskozmány tárgyait képezték a hatósági leiratok



• o

tudomásvételén kivűl, az ifJusig erkölcsi és szellemi életére
vonatkozó intézkedések.

A mi az iskola látogatását illeti, az elég kedvezőnek
mondható. Semmi nagyobb mérvű és általános bajok nem
fordúltik elő. Igazolatlan mulasztás kevés fordúlt elő.

Haláleset egy fordúlt elő, meghalt egy leány.
A tanitói alapra a tanitók névnapi ajándékából követ-

kező ősszeg ek folytak be: ifj. Czékus István 9.20, Gebe Endre
13.15, Kulik Márton 7.93 kr. \Volfgang Laj03 !O.28 kr.

Iskoláinkban a rozsnyói árvaház é s egyetemes e. e. e.
gyámintézetre való gyLl.;téJ kö vetkezőképen mutattatik ki: a
rozsnyói árvaházra I-II-ik letínyoszt íly. Pintér Piros 10, Al-
berth' Margit 110, Fischer T örös Ilona 1, lstvánko Zs. 4, Pflieg-
ler Erzsébet 4, Krausz Paula 20, Berzy Matild 50, Mártonffy
Erzsi 2, Pontos Giza 4, Patyi Margit 4, Szobránczy Piroska
30,_ Laszgalner Nóra 10, Mikuleczky J. 4, Mayer Róza 4,
Kaiser H. 4, Kis M. 4, Plesch lVI. 6, Szentiványi M. 3, Kiszely
10, Cserni Johanna 2, lVlateidesz 20, Paulovics 4, Czékus Pi-

roska ro, Greiziger Giza!O, Schneider Vilma és Teréz 10,
Eszterák Margit 20=2.6r.

111-1 V. leányosztríly. Kulesár Etel 10, Kaunicz J. 5,
Bajkor J. 10, Laszgalner Elza 10, Mártonffy Anna, 2" Bródy
Lujza 20, Untisz J. 20, Stern Kornél 15, Eigner Kernél 4,
Rácz Gizella 10, ,Zsáry Erzsi 10, Kalmár Emma 2, Polez
Erzsi 4, Polatsek Vilma 20, Zurik Margit 10, Wáchter Etel 10,
Steiner E. ro, Novák J. 5, = 1.77 kr. ,

Il1-1 V. fíosztály. Krausz Emil 30, Zethy K. 2. Szabó
S. 2, Magyar M. 2, Kripko J. 20, Prárner Géza 20, Hlatky
9-y. 2, Pensch Arthur 10, Murgács 10, Gracz G. 20, Tóth
Arpád 2, Zsáry G. 10, Danhauser 2, Paulovics L. 3, Domon-
kos P. 2, Grűnfeld ·S. 2. Braun lzidor 4, Szebenyi K. 4, Lesko
1.. 1, Scháffer 1. 4, Tormay A. 10, Lipták 2, Szepcsik L. 1,
Prileszky K. 20, Lichtenstein testvérek 1 frt. Végh J. 10 Boór
20, Poppe E. 2. Molnár K. 20. Novák J. 2, Csengeri J. 2,
Kocsmarik'Samu 4, ThernSándor 20, Hajász P. 1, Záhorszky
László !O, Polez Lajos 1 kr. =3.80.

1-11. fioSJtály~ 'Karácsony Jenő 10, Boór GYŐZŐ'IÓ,
Dánielisz Sándor 10, Pontos .Ernő 3, HlatkyBarna 5, Bajkor .
Sándor, 6, Beke Géza 10, Mészáros Pál 2, Sz erdahelyi" Z. 50,
Rácz Adám ro, Péchy Gyula 20, Berzy Sándor' 10, Kripko
Mihály 10, Rudn ri Gyula 5, Licsko Emil 4, Polatsek Barna
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ro, Polatsek Lajos 10, Steinhűbel Lászlo 10, Kiszely János 1,

Máhr Kálmán 20, =2.16. ,
Az e. e. e. gyámintézet alapjára: a leányiskola 1 --Il.

osztálya névszerint: Szobránczi Piros 20, Patyi Margit 8 kr.
Schneider Vilma és Teréz 10 kr, Ptliegler Erzsébet 10, Mol-
nár Mariska 10, Mikuleczky Ilon 10, Szentiványi Margit 10,
Berzy Matild 10, =88 kr

II~ V. osztály: Rudnay Rózsa 4, Untisz Honn 5, Polez
Erzsébet 2, Kulcsár Etel 10, Bródy Lujza 10 kr. =31 kr.

I-H. fiosztály: Dien János 6, Géczi József 2, Lang
Arthur 4, Schvarcz Gyula 5, Varga István 4, Fülep' Sándor
2, Sárosi Sándor 2, Laszgallner Oszkár 10, Berzy Sándor 20,
Danielisz Sándor 10, Karácsony Jenő 10, Szerdahelyi Zoltán
8, \lVachter J 4, Danielisz G. 1, Pontos Ernő 4, Lichtenstein
Gyula 10, Kripko Mihály 1o =~.1.16 kr. - '-

::'11- V. osztály: Paulovics Lajos 4, Prámer G. 10, Schvarcz
Károly 10, Kripko János 10, Diószeghy Gyula 14, Liebtenstein
László 10, Lichtenstein Pál 10, Zéthy Kálmán 2, Toth Árpád
I, Gratz Gusztáv 40, Krausz Emil 10, Baor Károly 20, Pensch
Arthur 8, Prileszky Kálmán 12, Polez Lajos 2, Hlatki Gyula
1, Magyar Géza 2, Schaffér József 2, Thern Sándor 20. Brósz
Pál 1, Danhauser József 3, Tozsa Károly 2, Domonkos Pál
2, Szabó Samu 2, Pintér Ernő 1, Lipták Károly 1, :Magyar
Mátyás 4, Murgács Lajos 10, Brujman Lajos 30, Molnár
Kálmán 20, Tomay Andor 19, Novák Imre 1, Hajász Pál 2,
Poppe Emil 1, Manyák Károly 4 =2.91 kr.

A váltakozó rendszer' két évi beosztás mellett elrendelte-
tett. A 'tornászat, ének, rajz és szép irás ingyen tanittatik. A
leányok a kézimunkában a jótékony nőegylet által fizetett
varró tanitónő által ingyen taníttatnak.

II Iskolaszék.
Elr,ök.e Ujh.iz y Kálmin. Tagjai: egyhélzi felügyelö, lel-

kész igazgató t'gy tanitó , Albert Ede, Eűrész Ferencz Kul-
csár Károly. Leszih l\Jiksa, Dr. Markó László, Mázer Lajos
l\Iezey Pál, Ruzsinszky István, Schmiedt iVlihály.

m Tanitoi kar.
1. If-. Czékus István, az 1-11. fiosztály tanitója. Hiva-

talba lépett 1872. okt. 28.



2-. Gebe Endre Jll-IV. "leányosztály tanitója. Hivatalba
lépett 1877. okt. 1-én.

3. K ulik Má r t o n, lU-IV. fiosztály tanitója. Hivatalba
lépett 1883. okt. l-én.

4. \TVolfgang Lajos 1-11. leányosztály tanitója, ez évi
igazgató. Városi képviselő. Hivatalba lépett 1868. nov. 23-án.

A kézimunkát Szerényi Károlyné tanítja.

IV. Tankönyvek

Kis és nagy kel'. vallástan: Német Károlytól.
Ma.!lyar A. B. C. és olvasó könyv, Gönczy Páltól.
Nemet A. B. C és olvasókönyv Gönczy Páltól.
Magyar nyelvtan Nagy Lászlótól."
Magyar olvasókönyv Gáspár Jánostól.
Nemeinuéio.an; Ahn, Nagy Lajostól.
Földrajz, Lakits Vendel és Neiger Sándortól.
Magyarole -története, Ballagi Károlytól.
Természettraje, Raisz Henriktől.
Természettan, Mauricz Rezsőtől.
Polgári jogok, Mayer Miksától.
Kis énekes könyv, Német Károlytól
S rámiani példatá1",_ Emericzy Géza' és Kárpáti Endrétől.

V. Tantál'gyak.

Vailástan, I o sztal y. Vallasr.rkölcsi elbeszélések. Imák,
énekek.. _

. U. oszt í.ly. A '4-8 parancsolat. Énekek, imák.
nl. osztály. Ó testamentom bibliai történetek Éne-

kek, imák.
IV. osztály, Új testámentomi történetek. Erkölcstan, re-

formatio _története. Énekek, irnak. .
Magyar. ny.elvtan. 1 osztály. Irva olvasás, kis és nagy

betűk isrner te'tése, beszéd és értelem gyakorlato '(.: - c •

. - , II. osztát)t';*~telmes oi:,a,~~t~,'Szavak meinevezése, ~l-
választasa. Mondatok. Beszéd értelem -gyakorlatok, -

'I,II. oszt~ly ....Szók, Nevek. Ragok, igehatározók. Egy~zert1
bővitett morrdatok.· - .

~:.~ -;.4-
.:." -
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IV. osztály. Képzők. Öss7.etett mondatok. Irály gyakor-
latok.

Ném et nyelvtan. II. osztály. Kís es nagy betűk.
JII. osztály. Irva olvasás.
IV. osztály. Fordítások.
Földrajz Ill. osztály. Az iskolából kiindúlva Miskolcz

Borsodmegye, Magyarország. ,
IV. osztály. Magyarország bővebhen: Eur ópa. Térképe.
Történelem. Ill. osztály. Hazai történelem vegyes házból

származott királyokig.
IV. osztály. Hazai történelem korunkig.
Alkotmány tan IV. osztályban.
Teuneszetrajz. Ill. osztály. Állat, ásvány, növényország.

IV. osztály.)) )
Terméseeitan elemei a' IV. osztályban.
Számtan 1. osztály 1 - 10 sz.írnig, mind a négy alaprnü-

ve let fejből és táblán.
IL osztály. 1-100 számig mind a négy alapmüvelet

fejből és táblán.
Ill. osztály. A négy alaprnüvelet fejből és tá lán.
IV. osztály. Ugyanaz és közönséges törtek.
irás. Ir. osztály. Ütenyiras.
lll. és IV. osztályban szép irás.
Ra'e :. a Ill. és IV -ik osztályban.
Faiskola kerésset : a Ill. és IV-ik osztályban.
Női kézimunka: 'az 1. II. III és IV. leányosztályban.

IV. Ö8~töndijak.

Fiú iskolában: néhai Klein Endre volt tanitó által tett
roo frtos alapitvány kamata 7 írt, a felsőbb és alsóbb osz-
tályok va növendéke közt megosztva azoknak, kiket maguk a-
tanitványtársak erre kikiáltan ak. Néhai Würzler János-féle
5-5 [rt, a felsőbb lU IV-ik osztályban 2-2-l'lek, azoknak
kik a jelesek közé sorakozva, azt sorshuzás útján megkap·
hatják. Néhai Rácz István és Timko Zsuzsanna házas. pár-
tóI végrendeletileg nyert 200 frt alapitványból ide ti frt és
alább a növendéknek, ki a jelesek közt azt sorshúzás útján
meg-kapja. FurmanJános roo frt alapitvány kamata 5 frt a
felsőbb osztályok jeles egy növendékének.
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Leányiskolaban : néhai Würzler János-féle 5- 5 frt, a

felsőbb osztálybeli jelesek közűl 4-nek, ázoknak, kik sorshú-
zás útján megkapják és a fentebb érintett Rácz-féle ösztön-
díj 6 frt.

Jótékonys :g. Tiz szegény tanuló után a tapintézeti folyó
pénztár fizet 5 írjaval tandijat. Prokopius Pál fehérmegyei
esperességi felügyelő, kiskorú Szuhányi Elemér nevében Ze-
lenka Pál lelkész nevére 100 frt alapítványt tett, melynek 5
frt kamata szegény ~rva gyermek fesvegélésére fordittatik.

VII A 70 elemi fitanoda. növendékeinek névsora.

I. Osztály.

1. Bajkor Sándor ágo hitv, ev. Borsod-Misk olcz
»: 2. Beke Géza .. helv.: hitv. " "

3. Berzv Sándor ll" ,,"

4. Csa~só János rom, kath. " "
5. Danielisz Sándor ágo hitvev, "
6. Farkas Gyula " " JI Zemplén-Szikszó
7. Farkas Já.n"os " "Borsod-On.ga
8. Fülöp Sándor " Miskolcz
9. Hajász Endre ... Abauj-Tálya

I o. H~rcsár István " Borsod-Miskolc kimaradt.
II. Horecz.kyAlbert rom. kath. Heves-Hatva kirnaradt.
12. Hutter Pál ágo hitv. ev. B.or·sod-Miskocz
13. llényi Károly .,,, Zemplén-Szereries kimar.
14. Klobucsár Viktor rom. kath. Stájer-Grácz kimaradt.
15. Kr ipko Mihaly ágo hitv. ev. Bo~sod-Miskolcz
í6. Láng Arthur rom: kath. Horvát-Kostajnicza
17. Lászer Sámuel ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz- kimaradt.
18. Laszgallner' Oszk." l' 'l Kolozsvár ,
19. Licskó Emil'- . ,; " "Nográd-Sél!lgotarján
20. Lichtenstein Gyula ,." Borsod-Miskolcz
21. Mel cz e r Belá'····" "" í,

22. Mészáros Pái ,. " ,. " . , "
23' Müller Karoly " ,; " ., _ "
24. Paddisz·t-Járros.", .; '" Ung.:Pezsecsény
25. Pintér Jenő mózes. vallású Abauj-Kassa
26. Pollacsek Lajos. ágo hitv. ev. Borsod-Misk olcz
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27. Ring er Eduárd rom. kath Bécs kimaradt.
28. Rudnay Gyula ágo hitv. ev. Görnör-Pelsőcz
29. Sárosi Sándor ,. "" Borsod-Mi skolcz
30. Szurovy József" " "Er-falva

II. Osztály.

1. Boór Győző ág-. hitv. ev Bor-od-Miskolcz
2. Bruck er Ödön " "3. Dánielisz Gl1sztáv ".. .. Gömör-Dobsina
4. Dien János" " Kövi
5. Géczi József " Borsod Miskolcz
6. Hlatky Barna ,,_Borsod-Miskolcz
7. Hurter Dezső » Borsod-~fiskolcz
8. l1ényi Gyula ",. Hajdu-Debr eczen kim aradt.
9. Jansen Lajos Bor sod-Miskolcz

IO. Karácsonyi Jenő hel v. hitv. "
ll. Kaunicz Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz .
12. Kiszely János " " .. Gömör- Jolsva
13. Lányi László Géza ágo hitv. ev. Pest Czegléd kim.
14. 'Máhr Kálmán ágo hitv. ev Borsod Miskolcz
,15' Mrencsó Ferencz ágo hitv. ev. Borsod-Miskolci
16. Péchy Gyula róm. kath. Liptó-Rózsahegy
17. Perszi Nándor róm. kath. Prága'
18. Pencs Gábor rom. kath Bánát N -Szt.-Miklós
19. Pollatsek Barna ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
20. Pontos Ernő helv hitv. Szatmár
21. Rácz Ádám helv. hitv. Ni-Győr.
22. Steínhübel Lászlo ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
23. Soltész Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
24' Schwarcz Gyula ágo hitv. ev. Zolyom
25. Szerdahelyi Zoltán rom. kath. Borsod- Miskolcz
26. Szikula Gyula xíg. hitv. ev. Borsod-Miskolcz
27. Varga István ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.·
28. Wáchter János ág hitv. ev. BorsodMiskolcz

Ill. Osztály.

r , Augusztini Ferencz ágo hitv .ev. Borsod-Miskolcz
~ Brosz Pál ág hitv. ev. Szepes-Késmárk
3-. Csengeri István .ág. hitv. Borsod, Miskolcz



26
4. Danhauser József ag. hi tv. ev. Borsod-Miskolcz
5. Dessewffy József
6. Diószeghi Gyula helv. hitv,
7. Grűnfeld Salamon Mózes vallású
8. Hlatki Gyula ágo hitv. ev.
9. Kurucz Kernél görög nem egy. Bécs okt. 24-én kimaradt.

10· Kübeher Karoly ágo hitv. ev. Szepes-Késmárk
II. Le sk o Lajos ,." Borsod-Miskolcz
12. Lichtenstein Pál "., II

13. Lip ták Károly.) " ",. "
14. Magyar Géza " " "" .,
IS. Manyák Károly róm. kath. " "
16. Molnár Kálmán helv. hitv. " "
17. Novák József ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
18. Paulovics Lajos ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
19. Pensch Arthur rom. kath. Bánát N. Szent-Miklós
20. Pintér Ernő .Mózes vallású Abauj-Kassa
21. Poppe Emil ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
22. Soltéri István rom. kath Pozsony
23. Szep esik Lajos ág. hitv, ev. Borsod-Miskolcz
24. Torrnay Andor ágo hitv: ev. " "
25. Végh József helv. hitv. Csanád-Kováesháza
26. Zsáry Géza ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz

"

IV. osztály.

1. Boór Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
2. Braun Izidor Mózes vallású" "
3. Brujman Lajos rom. eath." "
4. Domonkos FáI ágo hitv. ev." ."
5. Gratz Gusztáv" " "Göllnitzbánya,
6. Hajász Pál ." " "Borsod-Miskolcz
7. Haniszkő János" " " " "
8. Kisházi Béla helv. hitv. Gömőr-Pelsőcz
9. Kocsrnarik Samu ágo hit,v. ev. Borsod-Miskolcz ,

10. Krausz Emil ágo hitv. ev. Borsod-lVIiskolcz
II. Kripkó János" " " '" "
1 2. Lichtenstein Lászlő ágo hitv. ·ev. Borsod-Miskolcz
13. Magyar Mátyás " "" ". ( "
14. Messa János """ " "
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IS. Murgács Lajos ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
16. Novák Imre " " " " "
17· Polez Lajos ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
18. Prámer Gusztáv ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
19. Prileszky Kálmán rom. kath. Nográd S.- Tarján
20. Scháffer József mőzes vallású,. Borsod-Miskolez
z r. Schwarcz Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
22. Szabó Sámuel ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
23. Szebenyi Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
24. Szeghö Barna ágo hitv. Borsod-Miskolez
25. Thern .Sándor ágo hitvev. Szepes-Igló
26. Toth Arpád ág hitv. ev. Borsod-Miskolcz
27. Tózsa Károly ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
28. Záhorszky László ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
29. Zéthy Kálmán ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz

VID. A leányiskola növendékeinek névsora .
• r. osztály ..

1. Balkovics Kornél, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
2. Biró Gizella hely. hitv. Bánya- Vik
3. Broszrnan Zsófia ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
4. Czékus Piros ágo hitv. ev. Borsod-Miskolez
5. Cserny Johanna ágo hitv. ev. Abaui-Kassa
6. Eigner Róza mózes vall. Borsod-Miskolez
7. Farkas Julia ág.hitv. év. Pálháza
8. Geszti Mária ág hitv. ev. Borsod-Miskolcz
.9. Greisiger Gizela ágo hit. ev. Borsod-Miskolcz
10. Horváth, Irén hely. hitv Borsod Miskolez kirnaradt
ll. Kalmár Erzsébet ág hitv, ev Borsod-Miskolcz
12. Kaiser Hermina ág hitv. ev. Borsod-Miskolcz
13. Konrád Jona ág hitvev. Éorsod-Miskolcz
J4. Mayer Róza ág hitv. ev. Bécs
JS. Mateidesz Margit ágo hitv. ev. Gőrnőr-Kővi
16 Mikuleczky Ilon helv. hitv Borsod-Miskolcz
I7. Molnár Mariska, ·helv.l1itv. Borsod-Miskolcz
18. Mrencso Malvin ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz meghalt.
19. Patyi Margit ágo hitv. ev. Pest-Apotság
20. Plesch Margit ágo hitv. ev. Miskolcz
21. Pontos Gizella hélv. hitv.' Szathmár
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22. Schvarcz Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
23· Stem Margit helv. hitv. Borsod-Miskolcz
24· Stiefkovics Anna ág hitv. ev. Lipt6
25· Szabó Etel ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
26. Szentiványi Margit ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
27· Sándor Margit rom. kath. Budapest
28. Schneider Teréz ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
20. Zitkovszky Teréz ágo ev. Borsod-Miskolcz kimaradt.

TI-ik osztály.
I. Alberth ~rargtt ágo hitv. ev. Borsod- Miskolcz
2. Barthányi Ilona ágo hitv. ev, " "
3. Bató Mária """ " "
4: Bereczki Matild" "" " "
5. Berzy Matild " "" " "
6. Bródy Malvin izr. Borsod-Miskolcz
7· Eszterák Margit ág hitv. ev. Borsod -Miskolcz
8. Fried Gizella izr. "" •
9· Fischer Julia ág hitv. ev. ." "

10. Grünfeld' Szidóni izr. vall. " "
Ir. lstvánko Zsuzsanna ág hitv. ev " ,.
12. Krausz Paula " " "" " ~
I 3. Kis 1\1ária """" "
I4. Kiszely Mária " ,. "" "
1 5· Laszgalner Eleonora ágo hitv. ev. Kolozsvár .
16. Mártonffy Erzsébet ev. ref Borsod-Miskolcz
17. ovák Piros ágo hitv. ev " "
18, Polnisch Janka ágo hitv. ev. Szepes-Hunfalva :
19. Pfliegler Erzsébet rom. kath Borsod-Miskolcz
20. Paulovics Erzsébet ág. hitv. ev. Borsod-Miskolcz .
21. Pintér Piroska izr. Borsod-Miskolcz
22. Pecher Ann~ rom. kath.' Budapest
23. Rudnay Jolán ág. hitv. ev. Borsod-Miskolcz .
24. Szobránczy Piroska ág-. hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
25. Scháffer Erzsébet izraelita Borsod -Miskolcz
'26. Schvarcz Regina .. kimaradt.
27. Schneider Vilma ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
28. Tőrös Erzsébet ev. ref. Borsod-Senye
29. Vandr ák Borbála ev. ref.Borsod·MiskoIcz.··
30. Zéthy Irma,' ;ig. hitv. ev. "
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III-ik osztály.

1. Bajkor Julia ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
2. Bródy Lujza izraelita Borsod Miskolcz
3. Bartányi Anna ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
4. Czakó Biri ev. ref. Borsod-Misk olcz
5. Horváth Zsuzsanna ev. ref. Bor sod-Miskolcz
6. Kalmár Emma ág hi tv. ev. 'Borsod-Miskolcz
7. Kme tty Mária ágo hitv. ev. Borso d-Miskolcz
8. Klein Lujza, izraelita Borsod Miskolcz
9. Konrád Erzsébet éLl'. hitv. ev. Borsod -Miskolcz

ro. Laszgalner Elza ágo hitv, ev. Kolozsvár
II. Mahr Piroska ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz.
12. Mártonffy Anna ev. ref. Borsod-Miskolcz
13. Mihalecz Erzsébet ágostai hitv. ev. Borsod-Miskolcz
14. Polez Erzsébet ágostai hitv, ev. Borsod-Miskolcz
15. Sz epesik "Mária ágostai hitv. ev. Borso d-Miskolcz
16. Szollman Mária áJtostai hitv. ev. Borsod-Miskolcz
17. Trillhaas irén ágo hitv. ev. Borsod-MiskoIcz
18. Untisz Ilona ev. ref. Miskolcz Csaba
I9. Volny Anna ágo hitv. ev. ,Borsod-Miskolcz

lV-dik osztály
l. Eigner Kernél izraelita Borsod-Miskolcz
2. Figuli Vilma ágo hitv. ev. Borso d-Miskolcz
3. Horváth Gizella ev. ref. Borsod-Miskolcz
4. Kaun icz Julia ágo hitv. ev. »

5. Kulcsár EteI ágo hitv. ev." "
6. Molcsányi Mária ágo hitv. ev. " "
7. Molcsányi Julia ágo hitv. ev " "
8. Novák Hona ágo hitvev." "
9. Polacsek Vilma ágo hiiv. ev. " "

10. Rácz Gizella ágo hitv. ev." »

II. Rudnay Rózsa ágo hitv. ev. Gömör Pelsőcz
12. Szontagh Julia ágo hitv. ev. Szepes-Kézsmark
13. Stern Kornél izraelita Borsod-Misk olcz
14. Stein er llona ágo hitv. ev. " "
15. Szepcsik Mária ágo hitv. ev., "
16. Tinesz EteI ágo hitv. ev." "
17- Zurik Margit ágo hitv. ev. " "
18. Zsáry Erzsébet ágo hitv. ev. Borsod-Miskolcz
19. Wáchter Etel -,.. "" " l'

"
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X. Tudnivalók

Az 1884-S-ik iskolai évet berekesztő nyári közvizsgák
az ev. templomban jun. 2!. és 22-én tartatnak.

A jövő 188S-6-ik iskolai év szept. 3-án veszi kezdetét.
A megelőző két napon abeirás eszközöltetik.

/


