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Az ifjusá.ghoz intézett alkalmi beszéd.

"Qui proficit in l itteris et deficit in moribns, plus defici t
quam profi cit !.; mondja egy ős latin közmondás s jelentése
ennek az, hogya' ki a tudományokban elő halad, a jó er-
kölcsben pedig vissza marad, az tulajdonképen inkább vissza
maradt, mint előre haladt.

. Isten, mint a világnak, s az embernek jóságos teremtőj e,
felruházta az embert lélekkel) szellemmel, mindkettőt pedig
oly tehetségekkel, melyek segitségével és birtokában győze-
delmeskedik a legnagyobb akadályokon, ereje megküzd a leg-
nagyobb~erőkkel. A végtelen és megmérhetlen tenger, mely
elnyeli' a' láthatárt s befógadja mintegy az aláhanyat16 napot,
biztos utja az embernek: hazája a szárazföld, melyen hatal-
máról beszél minden : tetteiről regél a mul t, di csőségéről ta-
nuskodik a jelen, arról tanu.skodik majd a: jövő is, Az em-o
beri szellern az, mely leszáll a mult idők .katak omb áiba, fel-
idézi a' mulrnak szellemet, olvassa a pyramisokról a mult tör-
ténetét, felszáll a föld légkörén a magasba s kiszámitja az
égitestek járását és forgását s majd leszáll va ismét a földre ku-
tatja önmagát, keresi azt, ki mindennek kezdő oka: Istenét !

Mindannak, a mit az emberi lélek, az emberi szellem ezen
utjaban felfelé és ·lefelé e tekintetben elért és bir; tudo-
mány a neve s örökségképen száll az nemzedékről nemze-
dékre. Az egyik nemzedék általadja azt, a másik elfogadja
azt és majd tovább fejleszti, gyarapitja becsületes munkája-
val; jóakaratú törekvés éveI.

Két iskola van, melyek kőzzűl az egyik, melybe most
jártok köz 1·i ama tudományt, a másik pedig. majd s z á-
mon kéri, a hol az egyik iskola v é g z ő d i k, ott
kez d ő d i k majd a másik; a nehezebb. a gondokkal, ter-
hekkel járó iskola) Midőn majd nem ültök padok kőzött,
nem lesznek. tanár aitok, a szük padok helyett az élet tágas
iskolájában fogtok helyet foglalni, tanítótok lesz az, a mit
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itt szereztetek, kincsetek lesz az a mit ifjuságtokban gyüj-
töttetek. '

Oe én nem akarom előttetek ama másik. iskolának képet
feltárni, oem akarom erőtöket ama nehéz .iskolára való utalás-
sal gyengiteni; iskola év ei nknek kedves emlékei tünnek fel
előttünk a képzelet derült látkörében, nem kivánkozunx mi
ki a négy fal közz.ül, mely naponta befogad bennünke t; ve-
letek vagyunk most is.: rniként a kertesz őrzi a virágait. gon-

ozunk titeket most is, miként a kertész gondozza növényeit,
az iskola mint üvegház. védi gyengéit most is, mint a kertész=
nek üveghaza védi a külső zivatarok. hó, jég, fagy ellen.

Láttatok-e már mag o t, melyet tavasszal a földbe
vetnek? Mil Y kic sin y a z 1 e g t öbb ese t ben ~
mil esz azt á o bel ő 1 e? növény, mely v irágot hoz, és
gyütnölcsöt terem; virágot, mely gyönyörkődtett, gyü-
mölcsöt, mely élvezetet nyújt, kárpótolja a fáradságot.

Ilyen fejlődő mag a ti tehetség eitek, mellyel a jóság-os
Isten titeket is megajándékozott, meg van ez a kincs lelke-
tekben is, - a zif jus ági d e j e a z, melyben az fejlő-
désnék indul, már most kell :negkezdenetek és folytatnotok
azon bánya munkat, mely ama mélyen rejtett kincsért leszáll,
kiássa 'és felhozza _. külőnb en megmarad a mag puszta.
magnak . ...,.a kincs rejtett kincsnek a felszin alatt, holott sem a
a gyémántnak, sem az aranynak, sem az ezüstnek nincs ér-
téke addig, a mig a föld kebelében van elrejtve, értéke, be-
cse azon percaczél kezdődik a mint felhozzák, nap a napfé-
ny ével megütközik - világot lát, elkezd ragyogni, visszatük-
rözi a napnak sugarait. szivárványainak fényét s ékességévé,
lesz annak, értékévé, kincsévé annak a ki megszerezte.

Ilyen bányászoknak és bányamunkásoknak kell lenne-
tek már most, hogy folyton nag y o b b és nag y o b b
-é r t é ket hozzatok fel lelketek mélyéról, ezen gazdag
banyaból. hogy mennél több kincset vigyetek magatoknak
.az iskolából; a tudomány és ismeretek ezen bányájából-
- - a rnunka nem könnyü, ne.n fáradság nélküli, de ne

féljetek, el őttetek mennek vezetöitek. hogy ,el. ne essetek,
előttetek mennek a. világító· mécscsel. hogy lássatok, élvezet-
nek -azon helyre, hol a kincset feltaláljátok s ha majd megta-
láljátok azt, mit közös .mqnkával .kerestetek, aldó, szavakkal .
.kisérnek eI o~áig, hol ama kincsek értékesitése bekövetkezik,
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áldolag adnak által az életnek, mely titeket által vesz, meg-
mér, megitél s ehhez képest becsült.

De a munkatól ne féljetek, ne rettenjetek vissza, a munka
terhétől se rettegjetek, igyekezzetek, már most saját lábai-
tokon járni azok után, kik jóakarattal és szeretettel vezetnek,
de karjaikon többé nem hordanak, nem vagytok mar erőtle-
nek, nem vagytok már tehetetlenek!

Vegyetek példat a serény h angyától, milyen terhet visz
az olykoron - hiszen láttátok, hogy sokszor háromszoros
terhet is elvisz, hogy takaritson télire, midőn nem gyűjthet,
- a ki ifjuságában a tűcsőkkel dalolja keresztül a tavaszt
és a nyarat, télen inségre jut s a legnagyobb kamatra
sem kap.

Vegyetek példát a kis méhtől, elmegy az gyűjteni a
harmadik határig. s megterhelve tér vissza, fáradtan teszi le
azt a mit hozott.

Ti okos lények, nerride többet tehettek mint amazok,
nemde többet birtok mint amazok?!

Igy fogtok csak előhaladhatni a tudományokban, igy
fogtok gyüjthetni porszemenként, igy lesz a porszemekbő l
kincs, az akaratból erő, a szorgalomból - eredmnény s Is-
ten kegyelmével erős építmény.

ll.
Qui, proficit in litteris deficit III moribns plus deficit

quam profi cit.
A tudományokban előhaladni magában még nem elég,

moridja ama közmondás, hiányzik még ahhoz valami, amely
nélkül nincs annak mértéke, értéke, ezen érték és rnérték a
jó erkölcs, a jó magaviselet! ,

Valamint a tudomány nem születik velünk rengő bölcső-
ben, sem zárt falak rideg magányában, valamint a tudomány-
nak csak fejlődő magvai vannak a lélekben letéve s abból
lesznek azzá} a mivé lenniök kell, úgy vagyunk az erkölcs-
csel is; azt is el kell sajátitanunk, azt is megkell szereznünk ,
abban -is meg kell erősődnünk, a tekintetben is saját lába-
inkra kell állanunk, hogy járhassunk később szilárdan az
egyenes úton.

Nélküle a tudomány olyan, rnint a virág illat és szin nél-
kül, az ember', olyan, mint a test lélek 'nélkül: kiteritett halott.
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Mi tehát az' az erkölcs, a mely nélkül az ember nem
'ember, a mely nélkül a tudomány nem tudomány? Az er •.
kőlcs nem tellobanó, tűnő érzelem, nem gyorsan {elcsigázott
vágYi nem szalmatüzü lelkesedés, nem muló szándék,hanerri
az igaznak állandó keresete, a jónak alllandó követése, a szép-
nek, magasztosnak állandó szeretete: éltet, szivet lelket, moz-
gató érzelem, megnemesült vágy, fáradhatlan buzgalom, tör-
hetlen lelkesedés minden iránt, mi szép jó és 'igaz !

Ezek nélkül a tudomány mit se ér! Lehet valakinek
oly tudománya, hogy a hegyeket mozditja el vele helyéből-
ha nincsen erkölcse elfordúl tőle a világ; lehet v~lakinek
oly bölcsesége, hogy a jövő titkaiba lát ha erkölcse
nincs vaknak fogjuk tartani s nem hisszünk neki; lehet va-
lakinek olyan beszéde és ékesen szőlas a, hogy szavára a kövek

. 'megindulnak- ha erkölcs nincsen benne, némának fogjuk tar.
tani s nem hiszünk neki, nem kővetjük azt.

A tiszta igaz erkölcs adja meg a tudománynak az ér-
ték'ét, a bölcsességnek a mélységét és világosságot, a nyel v-
nek a .hitelt !

A kinél a jó erkölcs hiányzik, annál a tudomány kétélű
fegyverré lesz, ci mivel önmagát sebzi meg először,aztán rná-
sokat, puszta külső máz az, mely rnint a vakolat lehúll a ház-
ról, ha esős idők következ nek be.

Igyekezzetek jó erkölcs űek ienni! Midőn a tudomány bá-
nyájában tanúljátok az ismereteket gyűjteni, elméteket élesiteni,
lelketeket gazdagitani - ne feledkezzetek meg soha. arról,
hogy van még egy mélyebb bánya is, melyből még ér!éke-
sebb kincseket kell felhoznotok, melynek mélyén igaz gyön-
gyök vannak elrejtve, ezen bánya a sziv, hazája' a kebel, vi--
lága a kedél y országa. -

Az erkölcsnek ezen bányája reátok nézve az iskola. Mun-
kara fel koran, - ne' féljetek ezen munkában sem állotok
magatok, vannak jó szüleitek, kik szerétnek. van nak" tanára-
itok, kik vezetnek, kik megmutatják az utat, 'megmutatjakaz.
ösvényt, a helyet hol a kincs rejtve van s az élet szarnon k~ri
töletek azt is ! .

Igen, megmondják ezek nektek mit kell cselekednetek, mit
kell tá voztatnotok. :

Cselekednetek kell a -jót, távoztatnotok kell-a roszat, már
rnost az élet kezdetén ~. -az élet' reggelén . -S. a jó megszokás
második természetré válik: mos est alter a natura !
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Az életnek reggelén állotok még!
Láttatok-e már szép tavaszi reggelt bájos természetben?
A nap biboro san . kell fel,' a virágokonharm'at 'csillog,

minden munkára kél, éled [ü, fa, virág, majd a, nap heve fel-
szárítja a harmatot, izzad a munka, fára d a kar, mozdul. a
kéz, izzad a fő, verejték verődik le a homlokról s a nap ,-
délpontra hág - aztán - aztán - mondjam tovább? hanyat-
lik a nap, hanyatlik a kar, reszket a láb, görnyed a váll,
nyugatra néz a szem a nap felé, mely reggel kelet felé nézett;
bíboros lenn az ég nyugaton, mint volt reggel keleten, a nap
utolsó sugarai megpihennek azon bérczekerr. melyeket az első
sugarak megaranyoztak reggel! ,

Ezen biboros tavaszi reggel - az ifjúság kor a és gyer-
mekség ideje, azon biboros este: az élet vége ! A napnak
körutja reggeltől estig: a mi életünk .

• Munkára fel, ne vesztegelj.
Nem restekért van itt a hely ... C

Gyarapodjatok a tudományokban és erkölcsökben, ne
mulasszátok el az alkalmat, s a kedvező időt, hálaljátok meg
így azon szeretetet, mely bölcsötöktöl fogva kisér szüntelen s
az ifjúság biboro s reggele után biboros lesz annak estéje is.

Ugy legyen!

Nemes Xároly.'



1885~86 iskolai' ev.
Mit várnak mai időben az iskolát61? A mit az előtt a

család, társadalom és iskola adott. És mit -adnak ezért az
iskolának? Sem ariyagi sem erkölcsi elismerést. Pedig az
ügyes gazda tudja, hogy csak azon föld tartja meg termé-
kenység ét, a melyik kellően müveltetik gazdája által. Ki az
iskólak gazdája?' A nagy közönség . Mit tesz érte? Dehones-
talja. Egyszer azért, mert nem lát benne haladást, mert sokat
szünetel, mert az ifjúság után nem néz (persze az' iskolán kivül) ;
másszor azért, mert oly tömény telen adagot. nyujt a tanúIó-
nak megtanulás végett, hogy azt a tanúlő megemészteni nem
tudja, -' mert nem készül a tanár tanítasi anyagára, mert
ősszeolvas tiz, 'húsz szerzőtől egy tárgyről és azt .kivánja nő-
véndékeitől, hogy art mind tudja.

- Hát én elhiszern, hogy rninden ember másként gondol-
kozik bizonyos dolgokról; de azt má,r nem értem hogyan
képzeli az erkölcsi intézmény fennállását és felvirágozását
valaki, ha az a közönség csak szóval akar valamit, de a kellő
anyagi segélyt nem nyujtja. - Bennlakással ,összekötött ne-
velő intézetet óhajt ; de sem telket, sem épűlet anyagot, sem
tőkét nem ad hozzá. Pedig érzi, hogy csak akkor lehet a
felügyelet teljesen a tanár kezében, ha reggeltől-estig annak
közelében.: felügyelete alatt van a tanitván y,

Sokan azt is zokon veszik az iskolának, hogy iskolai
öröm napok.at rendez és annyira megbénitják azok sik erülé-
sét, hogy az örömből szomorúság lészen, mintha csak ezt
kellene itt is bizonyitani. . a mit a közrnondás tart: hogy
sirva vigad a magyar diák. Mert hiszen azt mondják: a lé-
lek mellett a testet is fejlesszék, az iskolai öröm napok ezen
czélra '3zo1gálnak, mert a testi ügyesség fejlesztésére szolgál;
mégis oly ,ártatlan örömöt tiltana k el, milyen a dobolás, a
katönai gyakorlatokhoz szükséges kézi ügyesség. Hát igy
emelkedhetik-e az ifjú önérzete, mikor ily. ártatatlan örömöt
megtíltanak. ' -
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Igen, a mai kor csak kötelességeket akar az iskolák nya-
kába róni, de a jogokat megtagadja tőle. Azért nem csuda
ha jellemző ezen korra a habozá s és ingadozás jelzője. Az
iskola pedig bár mit tesz, nem lesz jó , mig a család és tár-
sadalom emberei határozott irányt és czélra vezető mükődést
nem fognak ..tanusitani tettleg is. Ha igényeket formáinak,
nyujtsanak módot és eszközöket is, hogy ez igényeknek meg-
felelni lehessen.

Az idők ezen jele ez évben újra érezhetőbb, a viszonyok
ily nehézsége alatt nyögünk.- A törvény követelménye, az
élet által nyujtott jövedelmi és kereset forrásokkal nem áll
párhuzamban. az állami iskolák pazar fénye az élet által
nyujtott előnyökkel, jövedelmi forrásokkal. Pedig ha a tu-
domány rnellett a fényt és kényelmet nyujtják az iskolában, .
melynek az élet ha nem épen ellent étét, de még is a jobból
a rosszabba való visszaesést tünteti fel; akkor ne csudálkoz-
zunk a gyermeken és ifjún, ha' nem rnutat törekvést} felbúz-
dulást, megelégedést vagy lelkesülést, sem hitet, hogy az aka-
dályok leküzdése után egy jobb kor hajnala fog felvirradni, Ily
viszonyok láttára a jelennek fog élni az ifjú, a pillanatot fogja
kizsákmányolni, és a vágy nagy eszmék és czélokért kűzdeni
hamisnak látszik előtte, - el lesz fojtva benne a nemes
buzgalom A hol nincs nemes küzdelem ott nincs igyekezet
sem, hogy az akadályokkal megküzdjön, a hol nincs gyámo-
litás ott közel áll a kétségbe esés, a mely soha j6t még
nem szült.

'Az állami iskolák által nyujtott ezen kényelem kö vetel-
tetik ma a felekezeti iskolaktó! is. Az élet ezen testület tag-
jainak igen szük marokkal mér a jóból, és a törvény szigora
e tekintetben fölösen kér abból, mert különben az intézet sorsa
el van vetve!

A favág6 és nagybirtokos is úgy van,' hogy ha megél-
hetési módja és eszközeitől elvágjuk, vagy., jövedelmének
forrásait elzarjuk, - éhen hal. Ha minden szegényt - mert
az élet gondj.aival kűzd - megfosztanánk; azon szabadságtói
hogy mint becsületes munkas keresheti kenyerét, akkor az
ország lakosainak legnagyobb része elveszne: : '4

A törvény, követelményeivel szemben. sem az állam, sem
a felekezet anyagi veréje _nem nyujtuelegendö kilátást arra" ~
hogy a hiányokat egyszerre pó to lni lehessen. Mert hiszerr a,
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követel mény igen nagy, a mely nem hozza meg a kiván~
sikert. - Nem Tehet- 'a~ józan gondolkozású embert meggyőzni
arró], hogya, segélyre szorúló bet~g' ápolás nélkül talpra
áll. A társadalomnak hibája, hogy hasznosnak bizonyult intéz-
ményt más czélok és érdekek miatt pusztulni hágy. .

Ezeknek előre. bocsájtása után az 1885-6 évben előfor
dult nevezetesebb mozzanatok a következőkben foglalhatók
össze.

A gymnasíumi tanitás szept, l-én vette kezdetét; a fél-
évi vizsgálat ez évben elmaradt, s a harmados beosztás vi-
tecett keresztűl, az értesítő Karácsony és Husvétkor a szü-
lőknek a gyerme~ek útján megküldetett. A tanítás megszaki-
tás nélkül folyt. Es bár az ifjuság között járványos betegség
nem dúlt, mégis elvesztettük Scholcz Géza 3-ad osztalyu nö-
vendéket, a. ki október 7-én vörhenyben meghalt. Emlékének
megörökitésére szülői az ifjus ági könyvtár részére beszerzendő
értékes müvet ajánlottak. mely az iskolai könyvek értékesi -
tése után lesz foganatositandó.

Iskolánkat dr. Klarnarik János miniszteri tanácsos október
21-énhítogatta meg. kiterjesztvén figyelmét az épűlet beren-
dezése a taneszközök, gyüjtemények és könyvtárakra, vala-
mint a vagyoni állásra. Majd február 26 és 27~én Békésy
Gyula kiralyi tanácsos tankerűleti főigazgató a tanitás me-
netét kisérvén figyelemmel, kivánságait a törvény értelmében
kijelenté.

Május 9-én az ifjuság az ur vacsoráj ával élt, megelőzőleg
Nemes Kárgly tartotta elökészitő beszédét. Május zo-án tavaszi
mulatság tartatott a görömbölyi Tapolczán , melynek derék
b érlője Nadpataky Lászlő az ifjúságnak ingyen szebával és
fürdővel, - a helybeli nyugdijintézetre pedig bevételének
20 ortóljával 8 frttal kedveskedett. A majális sikeréhez anyag!
áldozattal járultak Radványi István egyházi felügyelő és lu-
rich János egyh. tanácsos. Míndnyájan fogadják az ifjúság és
tanári kar öszinte köszönetét .

. Az iskolai szigoriatok az I-ső és IV. osztályban junius
21 és 22-~n, a II. és.III. osztályb ap jun. 23 és 24-én tartat-
tak. A tornászari vizsgálat jun. 24--én esti 6 órakor. Az érte-

_ sitők és bizonyitvany kiosztása 26=ára 'határoztatott.
, Az 1886-:-7 iskolai év szeptember ő-án veszi .kezdetét,

Szeprember 'l-~től, a beiratások tartanak,
J J .J.}, ,\
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Az árvaházra. melyet az evang. egyház tart' fenn, ada-
koztak :

2 [rt 10 kr Beor Károly, 40 kr. Horváthy Gábor.
30 kr. Névtelenek,
20 kr. Corbaz Lajos, Fleiszig József, Hartrnan Cyula,

Kulcsar Barna, Lichtenstein Imre, Lichtenstein Laszló, N N.
Radvány István, Prileszky Kálmán, .

lS kr. Dur st Ervin, Marko Kálmán, Mauksinszky Antal,
Klein Ede, Sperling Rezső, Nemo,

10 kr. Bonts6 Árpád, Bucsán Lajos, Czékus István, Esz-
terák Kálmán. Fajesik Lajos, Friedman Béla, Gertner Her=
man, Gücklhorn Béla, Hatky János, Husz Albin, Juszt Géza,
Kaukol János. Kr ausz Emil, Kisházy Béla, Klein Aladár, Lux
Rezső, Magyar Mátyás, Murgács Lajos, Mauricz Béla, Mahr
Gusztáv Gyula, Nemes Béla, No vak Imre, Palicz János, Patz
Andor. Pramer Gusztáv, Prámer Béla, Polcz Sándor, Politi
Pál, Raisz Gyula, Rolik Gyula, ifj. Rosenberg Sarl1u;
id. Rosenberg- Samu, Roszik Lajos, Schwarcz Izidor, Schmeisz
Antal, Sperling Rezső, Steller Alfréd, Stefani Gusztáv,_ Sze p-
esik János. Teoreok Bálint, Teoreok Mihaly. Tó zsa Károly,
Weisz Gábor.

8 kr. Zethy Kálmán.
5 kr. Haniszko János.
~. kr Braun Izidor, Szeghö Barna.
Összesen ~J frt 87 kr.
Az erdélyi közmüvelőd ési egyletre egyszer- mindenkorra

adakoztak: .
1 frt. Nemes Károly tanár.
40 kr. Horváthy Gábor.
20 kr. Friedman Béla, Gertrier Herman, Krausz Emil

Kulcs ar Barna. Lichtenstein Imre, Lichtenstein László, Marko
Kálmán, Patz Andor, Radvány István, Rolik Gyula, Santha
Ernő, Teoreok Bálint.

18 kr. Prileszky Kálmán.
15 kr. Klein Ede,
IO kr. Bontsó Árpád, Boór Károly; Brózik Emil, Cor-

baz Lajos, Czékus István, Durst Ervin.,. Eszterák Kálmán,
Fajesik Lajos. Fleiszig J6zsef, Gücklhorn Béla, Hartrnan
Gyula, Husz Albin, Juszt Géza, Kaukol János, Klein 4-r[hur,
Kisházy Béla, Lux Rezső, Magyar Mátyás. Mahr G, Gyula,
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~auksinszky Antal, Nemes Béla, Polcz Sándor, Prámer Béla,
Politi Pál, Prarner Gusztáv, Roszik Lajos, ifj. Rosenberg
Samu, id. Rosenberg Samu, 'Raisz Gyula, Sperlíng Rezső,
Steller Alfréd, Stefani Gusztáv, Schwarcz Izidor, Sz epesik .
János.

1 kr. Pali ez János.
5 kr. Haniszko János ...
4 kr , Domonkos Pál.Osszesen 7 frt 69 kr.
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet czéljaira eszközölt

gyüjtésből befolyt:
20 kr. Markó Kálmán, Radvány István, Corbaz Lajos.
IS kr. Mauksinszky .A ntal.
1 1 kr. Kisházy Béla.
10 kr. Friedman Béla, Klein Aladár, Rolik Gyula, Pra-

mer Gusztáv, Politi Pál, Justh Géza, Eszterák Kálmán, Sántha
Ernő, Gücklhorn Béla, Durst Ervin, Patz Andor, Nemes Béla,
Paliez János, Boór Károly, Kulcsár Barna, Speriíng Rudolf,
Stefani Gusztáv; Magyar Mátyás, Krausz Emil, Hlatky János,
Mauricz .Béla. Osszesen 3 fn 6 kr,

Ezen adományok rendeltetési helyükre küldettek.

II. Iskolai tanács;

Felügyelő dr. Markó László megyei főorvos. Hivatalból
tagjai az egyház világi és egyházi elnöke az igazgató tanár.
Választott tagjai :. Furman János, Horváthy Albert, Koller Ist-
ván, .Korbélyi József, Leszih Barna, Lichtenstein József, Lip-
pai Béla, Mayer 'Rezső, Röck Gyula. Pénztárnok: Greichman
Ede. Könyvtárnok: Zelenk a Pál, Ephorus Barzó József.
Jegyző: Nemes Károly.

Ill. Tanári kar.

Barzó József tanitatta a nérnet nyel vet 1. és IL osztály-
barr.: Iöldrajzt 1-IV -ben, történelmet a Ill-ban, ásvány tant a
IV.beri, a szépir ast 1. és IL-ban 24 órában. A második osz-
tály főnőke , könyvtárnok, tapintézeti gondnak. .

Bortnyik György, az iskolai év második harmadának vé-
gén . helyettesitetteazidőkö1ben ~ulyosan megbetegedett
Habély Viktort.
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Habély Viktor , tanította a latint I-IV-ben 24 órán. ' A
második harmadban megválni kényszerül t idült baja folytán
az intézettől.

Horváth Sándor, tanította a magyart I-IV-bén, németet
a lU-ban és világtörténelmet IV-ben 20 órában. A negyedik
osztályfőnöke. Igazgató.

Nemes Károly, tanitotta a mennyiség tant I-IV -ben és
a vallást, németnyelvet a IV-ben, rajzoló geometriát 24 ór á-

ban. Az első osztály főnöke. Az iskolatanács és tanári érte-
kezletek jegyzője.

Czékus István. tanitotta a tornászatot 4 órában.
Wolfg~.ng Lajos, az éneket 2 óraban.
Zombory Béla, a róm. kath vallástant 2 órában
Weisz Mózses, az izraelita vallást 2 órában.
Kozsanovics Sándor, tanította a szabadkézi rajzot 3 órában.

IV. Tananyag osztályonként.
Első osztály.

Valiásian, Heti 2 óra. Erkölcstan, Isten, magunk, ember-
társaink iránti kötelességek. A tiz parancsolat és az Ur imája
magyarázva. Imák, énekek, az új szövetségi könnyebb helyek
magyarázata. .

Latin nyelv. Heti 6 óra. Az öt ejtegetés, a tulajdonság
nevek fokozása, számnevek, névmások, megfelelő forditásokkal.
K. k. Schulcz Varga.

Magyarnyelv. Heti 5 óra. Az alaktan mondattani alapon.
Olvasmányok elernezés e, versek tanúlása. Iskolai és házi gya-
korlatok. K. k. Dr. Sirrionyi Zs. Olvasó Lebr Ríedl.

Némeinuel». Heti 2 óra. Olvasás, irás és a névszók rago-
zása. K. K. Ballagi Károly. ,

Földrajz. 4 ora. A magyar királyság és a földközi ten-
ger vidéke. K. k. Scholcz Albert.

fjzámtan 3 óra. A négy alap rnivelet veg ész és törtsza-
mokkal. Rövidített szorzás, osztás. A legkisebb kőzö s töb-
bes, a legnagyobb közös osz tó, A ')z,áqlOkoszthatósága.·· Házi
irásbeli dolgozatok. K. k. Mocnik-Szabóky.

llajzoló mértan. 2 óra. Sik al aktan, Pontok, egyénes vo»
nalak, szőg ek, három -, négy- és sok . szögek :_ a kőrvonal,
kerülék, tojásdados csiga vonal. K. k. Moknik Schrnid. Egye-



ries vonalú diszítményi rajzok tábhi rajzok után Landan
nyomán.

Ssépiráe. 1 óra. Az üteny tanmód szerint. Nagy Sándor
nyomán.

Testgyakorlat Énele. Rajz 2-2 órában.

Második osztály.

Vallásian: Heti 2 óra. Erkölcstan mint az első osztályban.
Latin nyelv. 6 óra. Szóran : az igék, ige- és névhatáro-

zók, kötőszók. Fordítási gyakorlatok. K. k. Schulcz-Varga.
Magyarnyelv. 5 őra, Az állapothatározók részletesen és

az összetett mondatok. Irásbeli dolgozatok. K. k. Dr. Simonyi
Zs. olvasó Lehr· Riedl.

Németnyelv. 2 óra. A névszók ragozá.sának isrnétlése után
az igék ragozása, és fordítások K. k. Ballagi K.

Földrajz. 4 óra, Európa a földközi tenger vidékén kivűl
és Ázsia. K. k. Scho1cz Albert.

Számtan. 2 óra. A törtekkel való számolás ismétlése. Több
nevű számok szétbontása és összevonása. Viszonyok és ará-
nyolc Egyszerű hármas szabály. kamatszámitás. OJaszgyakor-
rat. Méter mérték ismertetése. K. k. Mocnik-Szabóky.

Rajzoló mérian, 2 óra. Térbeli alaktan. Egyenes vonalak
és sik lapok a térben. Testek, testminták készítése, idomok
másolása. Egyenes vonalú idomok' mérése. Pythagoras tanté-
tele. Idomok átváltoztatása, osztása. K. k. Mocnik Schmidt.
Egyenes vonalú diszitményi rajzok táblái rajzok után Landau
nyomán.

Szépirás 1 óra. Nagy Sándor nyomán.
Testgyakorlat. Élnek. Ro]e. 2 -- 2 óra.

Harmadik osztály.

,Valláso Heei 2 óra.' A protestans' egyház története ha-
zánkban. Máté evangélmmának 5, 6, 13 része magyarázatok-
kal, K. k. Palfy József. ,--

Latin nyelv.: 6 óra: Mondattan. A mondat részeinek egye-
zése. Az esetek 'használata. Amelléknevek és- névmások
használata. Szőrend. Fordítási gyakorlatok K. KsSchulcz Varga.
Olvasmány: Corneliusból : Aristides, Pelopidas, Themitokles
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és De reg ibus. Phaedrusb ól huszonnégy mese magyarázva S

ernlékelve.
Ma9yarnyelv. 4 óra. Rendszeres mágyarnyelvtan, dr. Si-

monyi Zs .. Irasbeli gyakorlatok. Olvasó kőnyv, Lehi -Riadl.
Némeinqel». 2 . óra. Összefüggő darabok olvasása és em-

lékelése s a szótannak idevonatkozó szabályai ismételve. Az
egyenes é s megfordított szórend ismertetése K. K. Hoff-
mann Mór.
, Történelem. 3 óra. A magyar nemzet történetei rövid ki vo-

natban K. K. Ladányi' Gedeon'.
Földrajz.Afrika. Amerika, Australia és szigetek. physikai

földrajz elemei, K K. Scholcz Alber t.
Számtan. 2 óra. Összetett viszonyok és arányok, össze-

tett hármasszabály, kamatszárn.táso k határidő számítások, tár-
sasági szabály, vp.gyitési, lánczszabály, kamatos kamat számitá-
sok. K. K. Mocknik -Szász.

Mérian, 2 óra. Sikalaktan. A kör, kerülék. hajtalék, men-
telék iK, K. Mocník .Szaboky. Görbevonalu diszitményi rajzok
Landau rendszerében.'

Testgyakorlat. Éneh.. Rajz. 2- 2 óra.

Negyedík osztály.

Vallásian: Heti 2 óra. P~lfy egyház történelme.
Latinnyelv. 6 óra. Mondattan. Az ige idők és módok hasz-

nálata.· Hangrnérran, verstan. Rőrna i naptár. Fordítások K.' K.
Schulcz Varga. - Olvasmányok: Cornel iusból két darab;
Phaedrusból I4 mese ; szemelvényekből 66 distichon és 12 ki.
sebb szakaszú vers. .

Maygarnyelv. 3 óra. Stilistika első rész. K. K. Névy Lászl'ó,
Polgári ügyiratok. Irásbeli gyakorlatok. Költernénye k sza-
vallása. .

Németnyelv. 2 óra. Összetett és összevont mondat, mon
dat sz erkezet, rnellé és alárendelési mód, egyenes és forditott
szőrend. Forditasi gyakorlat, EmlékeIve 13< drb. költemény K.
K. Hoffmann Mór ..

, Történelem. 3. óra 6-kor. A görög és rómaiak története-
Augusztusig K. K... dr.· Mangold Lajos.

Földrajz. 2 óra. A magyar korona orszfgainak földrajza
K. K. Visemai János.'
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Számtan. 2 6ra. Minthogy ezek a betűszámtant eddig a
harmadikban végezték, most pedig ezen anyag a negyedik
osztály pensumáúl jelóltetett, ez évben, mint átmeneti intéz-
kedésnél, ugyanazon anyagot végezték, min t a harmadikban,
megtóldva az első rangú egyenletekkel, egy és több ismeret-
lennel.·- K. K. Mocnik Szabóky.

Mértan. 2 óra. Tömörmértan. Vonalak és lapok fekvése
a térben s egymásra. Testszögek. Szabályos sok lapok, tes-
tek és azok származása Testek terűletének és tömörségének
mérése. K. K. Mocnik Szab6ky .

.Asványtan. 3 6ra Cherniai előismeretek. Ásvány tan. Krís-
tálytan. Az ásványok rendszere. Kőzettan. Földtan. K. K. dr-
Róth Samu.

Tesfgyakorlat. EneTc. Rajz 2-2 óra.

V. Pálya és ösztöndijak.

Oly ösztöndijak, melyek nagy összeget, jelentékeny se-
gélyt nyújtanának a tanulóknak, ez intézetnél nem alapittat-
tak; hanem jutalom díjak, melyek a sz orgalrnas tanulők igye-
kezetét méltányoJni akarták. - Ilyenek azon pályadijak, me-
lyek a nem magyar ajkú, de magyarországi születésű ifjak
részér!'! alapitvak. Zajden Mária, Szab 6 Endre és Szabó Mi-
halyne szűl. Zajden Annától egyenként 100-100 írtban , me-
lyek 6 %-t6Ijt jövedelmeznek. A kik a magyarnyelvben leg-
nagyobbb haladást tüntetnek fel, azok kőzül a legsikerültebb
munkát ir6 tanú16k nyerik a' felügyelők és pártfogók es a
tanári kar itélete alapján. - Ez évben t ő-an pályáztak, kik
egy tanár jelenlétében az iskolában. )A kenyér- rőI írtak pti-

. lyamunkát. - A pálya díjak a vizsgálarok ut.in junius ző-an
az '1skolai évet berekesztő i.innepélyen osztattak ki.

Jutalom díjat alapitott Würzler János 1334 frt. tőke őssz-
szegben. Ennek 6%t6li jövedelme 10-10 foriritos részletek-
ben osztatik ki a négy osztályban ugy, hogy lehetőleg min-
denosztálybó! két jeles előmenetelű tanuló nyeri. Ha több
tanu16 tűnt ki egy osztályban, akkor.a hat legjobb jelőltetik
sorshuzásra az alapító akarata szerint.

Második jutalomdij a. Glatz J6zsef 25sfrtos alapitványa ;
ennek 4 C>f<,tólikamat ja IQ frt- 20 kr. a tanári kar .által, oly
tanul6nak adható, ki a tanári vagy lelkészi' pályára készül és



ha szorgalmát s tehetségeit kellŐen felhasználja, egéci7. tanú,
lás ideje alatt folyvást huzz a, Igy van ez most Müller
György VU. osztályú tanulónak oda ítélve 1872/3-tól, a
ki a gymnásíum igazgatójánál bemutatott sikeres . bizonyitva-
nya alapján. ez összeget felveheti. .

Harmadik jutalomdij Witty Sárnue lné 5 O frt alapitvány'}.
Ennek kamatját a számtanban legkitünőbb tanúlónak adja

. a szaktanár. Technikus fia ernlékér ealapitotta özv. édes anyja.
Negyedik jutalorndijat alapitotta az egyhá?' százados

évfordulója alkalmából a helybeli izraelita hitközség 200 fr t-
ban, melynek SO/o·tólija oly szorgalmas ifjúnak adható fele
kezeti különbség nélkül, a ki idegen ajkú levén, a magyar
nyelvben tetemes haladást tett, - Mindezen jutairnak a bere-
kesztő ünriepélyen osztatnak ki.

VI. Tau.szerek szaporodása.

Gyrnnasiumi nagyobb könyvtárunk részére vétel útján
szereztük : Az osztr. :magyar monarhia irásban ~s képekben
czímü müvet. -. Frary r A latin nr-elv kérdése. Hofíman :
német nyelvtan s olvasókönyv. - Továbbá a következő fo-
lyóiratok és lapokat: Köz~ptanodai tanáregylet közlönye ;
Magyar nyelvér : Prot. egyház és isk. lap; Vasárnapi újság;
Világkrónika. '

. Ajándékozás folytán köverkez ő ·müvekkel gyarapodott a:
könyvtár: ,

Vallás és közoktatási rniniszteriurn : Általá~osés .hazai
müvelŐdés történet i" és IL kötet dr. Bihari Péter. _. A·
kőzoktatás állapotáról szóló és az országgyülés ~lé terjesz-
tett XIV.-jk évi jelentését 1883/4 -~884/S L és [1. tűzet. Az
országos tanitói nyugdij s gyám alap 1884. évi állapotár ól szóló
jelentés. A realiskolai tanitas terve s-a reá vonatkozó utasitasok.

. Ai országos kiállitasi bizottságtól: Balogh- T o ldy : : }\:iá,l-r
litá~i útmutató, Kiállítási kalauz 1885. Mudro ny So ma :.1885.
évi országos kiállirás kathalogusa z-ik kiadás. D~., Vilrga.
Gyula: Magyarország pénzintézetei 188S-ig, Suppari Vilmos:
A kiállítás nevelési. közo k tatási .és iparoktatási csoportja.inak
kőlön kiallitdsa. Mjklos Ödön. A, nemzetközi osztál}!" kathelo-
g:~s~: ' A ~~Jeti pavillon ,k;atha)ogus~~ A "juri" tanács által.
kitüntetett',,~iya,1;~J?s -i~g));~~~.. ,:., ;.,.j .p, "',:. , '" ,\.t
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Gelléri M6r: A rnunkakiallitás kathal.Az erdészet erdé-
sze ti iszakoktatás és vadászat részletes kathal. A '2-ik tavaszi
virág, gyümölcs és zöldség kial litas katha! jun. Il-20. A nyári
virágkiáJlitásé aug. 15--20. A nemzetközi gyümölcs és zöld-
ség k. okt. 18-31, A nemzetközi szőlő ki állitasé szepternber
24. okt. 2. Az időleges kornló és árpa kiállitásé. Áltálános 16
kiállttásé. A tényész juhok, nemzetközi időleges táráé máj.
20-30-ig. A tenyész sertés eké szept. I~ 8·ig. A hizottserté··
seké szept. l-IS-ig.' A sorsjáték nyeremény tárgyainak jegy.
zéke.

A helybeli kereskedelmi és 'iparkamara jelentése. 1883-4
Miskolcz város monografiájának 1. kötetét,

Nemes Károlyt61: Fejes István: kisebb költernények.
Schmidt Emiliatól : Vereskövi: képek 1. k.
Delinai Gyula: Történelmi csarnok díszkiadás.
Dobrovszky és"Franke kiadásaból : Kiss Kálmán: Világ

történet. Kozma Gyula: Iskolai atlasz.
Lampel Róbert kiadásából : Tomor Váradi: Magyar 01-

vas ó L 111.IV. kötet. Visontai -Borbás: A magyar állam
és földközi tenger környékének földirata És Egyetemes'
földirat.

A magyar kir. földtani intézet és ennek kiállitasi tár-
gyai az 188S. budapesti általános kiállitás alkalmából Böckk
Jánostól összeállítva.

A íranklin társulat kiadasaböl : Polgár György Kis Li-,
"jus 1 füzet. Hoffman Mór: Magyarnyelvtan. G6bí Imre:'
Magyar irálytan 1. rész. Négyesi László: magyar -verstan,

Varga Ott6: A magyarok történelme. Dr. Lutter Sándor:
közönség es számtan.

A főldrajzhoz vettük: Magyarország közigazgatási uj
térképe.

A természetrajzi szertár részére Pekár Sándor egy kitö-.
rnött héjat adott.

Az éremtar részére Idrányi Sándor egy darab 1. Leopold
korabeli ezüst pénzt 166o-bóI.

, yII. Tápintézet, ,
Ez évben 5 tflntÍ16..részesűlt, a tapintézet jótéteményében

szállás, ebéd,vacso,ra,-mosás:sal ellátva cev1 80 (drintfizetes
mellett, a kik Jeleit a tápiritézeti gondnek ügyelt fel. .

, -
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Kisebb jótéteményben II tanuló részesűlt.
Jövedelmét, alapitványole kamatai, a tapintézeti növen ,

dékek .befizetései és a könyör adományok gyűjté5ie a tiszai
kerületben adják. A jövedelem mennyiségéhez képest 6-8
tanuló vétetik fel évenként a tapintézetbe, előleges folyamo ..
dás alapján. Ha kevés hely van már egyforma bizonyitváuy
esetére, lelkész és tanitó gyermeke előnyben részesúl.

VIlI. Ta.núlók névsora..

Első osztály.

1. Boór Károly ágost. ev. Borsod-Miskolcz
2. Braun Iz idor izraelita "
3. Bucsan Lajos ágost. ev. ) "
4' Domonkos Pál ágost. ev. J "t. m.
5. Gűcklhorn Béla róm. kath. Szepes-Késmárk
6. Haniszk ó János ágost, ev., Borsod.Miskolcz
7. Kisházy Béla » "Gömör-Pelsőcz
8 Krausz Emil _, ) Borsod-Miskolcz
9. Lichtenstein LászIó ágost. ev . Borsod-Mi skolcz

10. Magyar Mátyás "
II. Mahr Gusztáv Gyula " Szepes-Metzenséf
12. Mauricz Béla ágost. ev. Szepes.GÖllnicz .
1,3. Murgács Lajos) Borsod-Miskolcz
14. Novák Imre "
15. Palicz János GörnőrRatkó
16. Patz Andor " "Szepes-Göllnicz
17. Prámer Gusztáv ágost. ev. Borsod-Miskolcz
18. Prileszky Kálmán róm.' kath .. Nögrad-Sc'I'arján
19. Raisz Gyula ágost. ev. Szepe 's-Béla
20. Schmeisz Ágost " )"
21. Steller Alfréd "J1 ., Váralja.
22. Szegő .Barna., " Borsod-Misko ez,

. 23. 'Teöreök-Mihaly .:,,' ',' '" 1. Árva Nagy-Falu.
'24. Tózsa-Károly' '~ 'r"''-'Bór:?od-Miskolcrt; 'm..
2 5.Zéti 'KáI~'árf >< <;r~,." ,») H'é'ves';:GyöJöi;:ös (t."tí1" , . ."
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Magán tanulók.

26. Bay Bertalan reform. Borsod-Boldva
27. Hubay Mikiós J GÖmÖr·Dobfenek
28. HűtI erSandor izrael. Zemplén T. -Lúcz,
29.' Lukács Béla reform. Borsod-Boldva Misko lcz
30. Schwarcz Adolf izr. Borsod Tv-Keszi.

Második osztály.

1. Brózik Milan ágost. evang. Árva-Nagy-Falu
2. Corbaz Lajos reform Schwaijcz Genf
3. Darula Pál ágost ev. Borsod-Miskolcz
4. Eszterák Kálmán . )' "
5. Fejesik Lajos:, .
6. Friedman Béla izr, GÖmör·Bánréve
7. Gártner Herman Borsod-Edelény
8. Klein Aladár Bo!'od·M -Csáth
9 Lichtenstein Imre ágost ev II Miskolcz
o. Hlatky János n"" t m,

II. Kasső József II " • tm.
12. Markó Kálmán )
13· Nemes Béla II

14. Polcz Sándor
15_ Politi Pál gg. keleti
16. Prámer Béla ágost ev.
17. Rad vány István J

18. Rolik Gyula J :,

19· Sántha Ernő róm. kath.
20. Weisz Gábor izr.

"
t. m.

II

,. Szathmár-Kökse t. m.
Borsod Misk olcz

Edelény
Zemplén S. A.·Ujhely

'. Tokaj kirnaradt.

Magán tanulök.

21. Gyurko Gyula reform. Borsod-Mi-Csath
22. Hörk Pál ágost. ev. " Edelény
23' Hütter Mór izr, Bihar-Félegyhaza
24. Kis Árpád ágost. ev. Pest Pest
25. Simon Barna ref, Zemplén-Hangács
2Q. Szakal József ,. Borsod ...Boldva
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Harmadik osztály.

1. Czékus István ágost. ev. Gőrnör K. Tapólcz a
2. Fleisz ig József izr. Borsod-Miskolcz
3. Hartman Gyula •.~ " ~
4. justh Géza ágost ev Szepes Ménhard
5· Rosenberg Samu izr. Borsod-lVliskolcz
6. Roszik Lajos ágost ev " "
7 Scholcz Géza ., Szepes Matheó cz méghalt
8. Stefani Gusztáv" "Borsod D.-Györ t. m.
ci Schwarcz Izidor izr. Abauj Pány

Magántanuló :

10. Schwarcz Béla izr. Borsod T.-Keszi

Negyedik osztály.

J. Bontsó Árpád ágost. ev. Horsod-Miskolcz
2 Durst Ervin " Szepes Leibicz
3. Futasz János ., Szabolcs Nyíregyháza t. m.
4. Horváthy Gábor) • Hont Ipoly·Keszi.
5. Husz Albin Szepes Krornpach
6. Kankol jauos rom. kath. Szabolcs T. Polgár
7. Klein Ede ~zr. Borsod Miskolcz
8 . .kulcsár Barna ag o at. ev. Borsod-MiskoJcz
9. Lux Rezső )'" Rakacz a

10. Muk sinszky Antal róm. kath. Szabolcs T. Polgár
ll. Rosenberg Samu izr. Abaúj Gőncz
12. Sperling Rudolf ágost. ev. Szep es Leibicz
13- Szepesik János" .. Borsod-Miskolcz t m.
14. TeöreökBálint ,. "ÁrvaNagyFaiu

Magán tantanuló k.

16. Thuránszky Károly róm.' kath. Borsod S Sz. Péter
17· Tomka Béla reform. Borsod Eóldva
18. Tóth Béla

"
~ )

J 9· Schuselka János rórn. kath. Borsod Gyertyánvölgy

--o~o----



IX. A tanulók létszáma, hono ss ága} vallása, anyanyelve, életkora}

előmenetele.

I.

II.

Összesen:
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~X. Jelentés.

Az 1886-7 iskolai év szepternber 6-án veszi kezdetét.
A beiratások szeptember r-étöl tartanak szeprember 6-áig. -
mindig reggel 8 órától; délután a javitő és pótvízsgálatok
tartatnak szept. 1-étől .

A beirarasi díj 3 Irt, a tandíj egész évre 12 frt, mindkettő
előre fizetendő, kellő indokolás mellett azonban, a féléven-
ként előre fizetés engedélyeztetik.

. A tapintézetbe felvétetui akarók kérvényeiker az igazga-
tósághoz augusztus 2S-éig nyujtsák be, hogy azok, kik in-
kább érezik a jótétemény szűkséjrét, a tultömöttség miatt el
ne essenek.

Szállás, mosás, ebéd és vacsora megfelelő kenyérrel egész.
évre 80 frt, ez is félévenkint előre fizetendő,

..



Elemi iskola.

1. A tanév tör:ténete.
Az ü)8S-- 6 iskolai év szeprember r-én vette kezdetét,még

pedig . 1-2-á~ abeiratások eszközölte,ttek az ig-azgató és
egy tanitő jelenlétében, 3-án kezdődött a rendes tanítás.

Beiratott 8S fiu.
II 6 leány, ö:wzes~n 201 tanítvány, kik 4 tanitó és egy

kézimunka tanitónő vezetése mellett oktattattak 4 tanterem-
ben heti 26 órán.

A téli félévi vizsgák február hó 30 és 31. napjain folytak
le díszes közönség jelenlétében.

A szokásos szüreti, karácsonyi, farsangi, és húsvét í szün ~
idők, valamint a tavaszi mulatság is a rendes szo kott módon
megtartatott. a íiiskola nagyobb növendékei a tanirók ve-
zetése mellett egy nagyobb kirándulást is tettek a hámori
völgybe.

Az iskolai mulasztások naplója elég szomoru képet. tar
elénk, igazolatlan mulasztás ugyan kevés, de általában rnu-
lasztás igen sok fordult elő, gyakran hónapokig tartó.

Oka azon kedvezőtlen egészségi állapotban található
fel, a mely városunkban külőriösen a gyermekek közt ural-
kodott. A himlö járványként lépett [el. s már-már a tanitás
beszüntetését kezdtük emlegetni, a' midőn egy iskolaszékünk-
höz jött - polgármesteri rendelet' intézkedett, mely szerint
a himlőbe esett gyermek, valamint azok testvé rei csak ugy
fogadhatók ismét be az iskolába, ha orvosi bizonyitványnyal
igazolják, hogy betegségük teljesen elmult s igy többé nem
ragadós.

19y legalább elvben meg .lett akadályozva a járvany
tovább terjedése, feltéve - a .mi nemáll - hogy minden hirn-
lős gyermek részesült orvosi kezelésben, s igy . hozhatott is
orvosi bizony:itványt.Azt hisszük mégis,' hogy többet ért volna



ha legalább a járvány idején a városi orvos urakat lehetett volna
szerenesén k isko láin kban tisztélhe tni s tanácsokat kikérhetni.

A gyermekvilág ezen félelmes ellensége azonban minden
örködésűnk daczára sem ment el zsákmány nélkűl. Iskolánk-
ból is kiszedte :áldozatait bőven.

Meghalt S növendék, még pedig-: Diöszeghy Gyul a IV ..
oszt. b. Karácsonyi Jenő Hl. oszt. b. Németh Gizella I, Ma.
yer Vilma 1. Karácsonyi Olga 1. Bőmisch Julia 1, Kalmár Erzsi
I, Stern Margit ll. oszt. b. tanulők. De van ez évi iskola éle-
tünknek igen sok fényoldala is.

Egyház, iskolaszék egyesek, a tanitói kar válvetve működtek
ez évben is iskolánk felvirág oztatásan.

Egyházunk iskolájával szemben ez évben sem tagadta
meg magát, A jótékonyság s szerétet- melegévei karolta át
az intézetet, tud va, hogy ez az egyh áz, a haza s a társada-
lom csernetés kertje, a honnan majd mint testileg s szellemi-
leg jól idomított csemeték lesznek kiültetve a társadalom nagy
kertjébe, hogy ott gyümölcsözzenek. Jól tudja egyházunk, hogy
jövő ereje az iskolákban gyökerezzík, azért elkövet selköve·
tett ez évben is mindent arra nézve, hogy ne legyen egyhá-
zunkban gyermek, ki elemi tanirásban nem részesűl ; egyaránt
hivogatott mindenkit, s midőn a hivatalosok mind el nem
jöttek, elment s kényszerített mindenkit a betérésre.
Fölkereste a szegények kunyhóit, jótékony kéz; és szerető
szivvel hivta gyermekeiket iskolába. IDe beszéljenek a számok:

Ez évben tandijmentes gyermek v olt : 53, az ezek után
elengedett tandij 5 frtjával tesz 53x5=265 frtot, A tandijmen-
-tesek legnagyobb része ingyen könyveket s irószereket
s kapott, az _igy ajándékozott 'könyvek s irószerek értéke tesz:

1-11. fiu osztban 5'90 krt,
Ill-IV" fiu ,. g'61 krt.
1-11. leány" 2·61 kr t
Iq-V. leány osztályban. 22 '69

osszesen 4Q'Sl f rtot. .
IskolaszékUnk az éven 6 ülést tartott. Tá,rlgyait l~ginkább

hatósági leiratok képezték. de behatóan s ügyszeretettel tár-
gyaltattak mindazon ügyek, melyek iskolánk anyagi s szellemi
élétére vonatkoznak.

Itt megemlitetendö kűlönö sen - mint .a t. szülőket is
közelebbről érdeklő - az. iskolaszék f. é. á:pril. 9-án' tartott
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gyülésének~zon határozata, rnelylyel ns. BallagiKaroly tanfel-
ügyelő űr .fölhívása folytán a jövő tanévre iskolainkba az is;.
kolai. takarékpénztár behozatalát elfogadta.

Az egyesek közül mint Járadh~tatlan munkás iskolai éle .•
tűnk mezején kitünt szeretett iskolaszé ki elnőkünk, ki időt s

. fáradságot soha nem kímélve,' ügy buzgó lelkesedéssel mun
kálva iskolánk felvirágzásán töltötte be nemes hivatását. Kö ...
szönet neki e helyen is nemes ügybuzgalmáért !

Orvendetes esemény gyanánt vesszük továbbá, hogy ezen
éven iskolánkat iskolaszéki elnökünkön kivül a kir. tan fel-
ügyelő is meglátogatta, minden osztályban több ideig tartoz-
kedott s tartott szellemi szemlét a kis csapatok fölött. A jól
betöltött hivatás tudatának édes érzete legyen jutalma!

. A tanit6i alapra - mint névnapi ajándékokat - a tanit6k
következő összegeket adtak: ifj. Czékus István 13 frt 40. Gebe
Endre 20 frt. 30 kr., Kulik Márton 14 írt 20 kr. Wolfgang
Lajos 10 frt 40 krt. Ezenkivül ugyanezen alapra ajándékozott
Gebe Endre 5 frtot, Kulik Márton pedig mint belépti dijat 29
forintot ado tt

Iskolánkban ez éven is eszközöltetett jótékony czélú
gyűjtés ugyarozsny6i tiszakerületi árvaházra, mint a magyar-
honi e. e. e. gyámintézetre.

A rozsnyói árvaház részére adakoztak:

1-11. fiú osztályban.
Beke Gyula 4. Csacső János J, Farkas János és Gusztáv

2. Gallo Zoltán 10, Hutter Pál 10, Istvánko Gyula 4, Ko-
kanesi Pál 2, Lasgallner Oszkár 4, Licsko Emil 2, Magyar
Kálmán 8, Marko László 20, Müller Károly 4. Pa diszt János
t , Polacsek Lajos 10, Polnisch Károly 4, Roszik Béla 4, R6th
János S, Szabó Imre' 10, .Stikula János 2, Tóth János 10.

Bajkor Sándor 4, Beke Géza 4, Berzi Sándor 10, Daniel isz
Sándor 10, Kripko Mihály 10,. Lang Arthur 20. Lányi Dezső 10,
Lichtenstein Gyula 15, Pintér Jenő 10, Reoli Károly 10, Schwarz
Gyula 5, Szurovi józsef 4, ZűrichKálmán 10. krt, összesen
2 'írt 39krt. '

lll-IV Fiu osztá,lybCJ,n, ,.,; ci

Boor Győzö I'o;"Btutk~r; Öaöit fd,' D~rlieÍisz" é;.uszt~lV 1.



Kaunicz Károly, 3, Kender Dezsö 1.. Molnár Károly 5, Mren-
cso Ferenez l, Polacsek Barna 19, Pontos Ernő 4, Sassy
Ubul 30, Soltész Károly 1, Szikula Gyula 2, Zürieh Géza 10.

Brósz Pál 3, Danhauser József 2, Glaez jános 5, Hlatky
Gyula 1. Kübecher Károly 2, Lichtenstein Pál 10, Mahr Dezső
20, Molnár Kálmán 5, Novak józsef 4, Paulovics Lajos 3.
Pintér Ernő IO, Tormay Andor 4. Zsáry Géza 5, Végh [ó-
zsef 10.

Összesen 1 frt 82 kr.

1.-11. leányesztálybau :

Bajkor Irén 10. Balkovics Kornél 8, Biró Gizella 2, Denecke
Margit 4 kr. Fodor Emma 4, Hajasz Teréz 1, Horváth Irén
21 Károlyi Karolin 1. Rübecher Anna 1, Németh Gizella 2,

Prohanszka Klementin 4, Sándor Angela 5, Sáska Margit 27

Sohafer Helén 1. Szabó Etel 4.
Czékus Piroska I o, Mi~uleczky Ilon 20, Patty Margit 10,

Sehwarcz Antonia 5, Schneider Teréz 5, Szabó Irma 1, Széchy
Irén 5. Szeritiványi Margit 9.

Összesen 1 frt 16 kr.

lit-V. leánynsztályhan:

Albert Margit 10, Bereczky Matild 5,' Br6di Mal vin 10,

Czakó Borbála 2 Eszterák Margit 3, Fodor Maria 41 Istvánko
Zsuzsanna 4, Kudigh Paula 4, Klein Lujza 10. Kiszely Mária
10, Laszgallner Eleonora 5, Novák Piroska 10, Pintér Piroska
10, Szab6 Emma 4, Szobranczi Piroska 10. Széchy Olga 5,
Schafter Erzsébet 2, Schneider Vilma, 5, Törös Erzsébet 5,
Tomcsányi Margit ,20 Weinberger R6za 10 •

Bajker Julia, 10, Grenczner Irma 4, Kübecher .Margit 2,

Lassgallner Elza 5, Polez Erzsébet 4, Scholmann' Maria 4,
Steiner Ilon 1o, Tines~ Etel IS, Kinczler Irén 10, Schneider
Erzsébet S" '

Összesen 2 frt 17 kr.
Begyült tehát a 4 osztályban összesen 7 frt 54 kr, mely

összeg az igazgató által .a főtísatelendő püspöki hivatalhoz
Rozsny6ra fel lett küldvé. '

Az e, e..,.e: gyáminté)z~treadakoztakr:



1.-11.. fiosztályban :

Beke Gyula 3, Csacs6 [ários 2; Hutter Pál 5, Lstvanko
Gyula 4, Kokancsik Pál 2. Licsko Emil 3, Magyar Kálmán
2, Markó Lászlo 10, Mészriro s- ILál· 2, Mialkovsz ky Sándor 6-,'
Müller Károly 4, Padiszt János 1, Polacsek Lajos 10, Pol- '
nits Károly 3, Roszik Béla 5, Róth János 2. Szabó Imre 4.

Bajkor Sándor 4. Beke Géza 6. Berzy Sándor 10, Dani-
elisz Sándor 10, Kripko Mihály 20, Lang A:'rthur· 20, Lányi
Dezső 6, Lichtenstein Gyula 14. Pintér Jenő 4, Reoli Károly
5. Schwarcz Gyula 4, Szurovi József 4. Zür ich Kálmán 10,
Varga István 10.

. Összesen I frt '.95~kr,

IIP--..!,Vf .fiosztályban :

Boor Viktor 20, Danielisz Gusztáv 3, Hutter Dezső 5,
Kaunicz Károly 2, Kender Dezső 2, Mahr Kálmán 10, Pensch

UbuIGábor 10, Polacsek Barna 9, Pontos Ernő 4. Sassy
10, Wachter János 5. Zürich Géza 10,

Brósz Pál 4, Dessewffy József 5, Glatz János
feld Salamon 5, Kűb echer Károly 4, Lesko Lajos
ten stein Pál 10, Mahr Dezső 10; Novák József 3.
Lajos 3, Pensch Arthur 10, Pintér Ernő 10. Végh
lsáry Géza S. Összesen 1 frt 96.

10, .Grün-
10. Lich-
Paulovics

József 18,

I.-UJ leányesztályban :

Bajker Irén 4, Balkovics Kornélia 2. Déneeke Margit 10,
Detvay Matild 2. Fodor Emma 6, Károlyi Karolin 2, Novák .
Julia 3. Sáska Margit 12, Sándor Angela 5. Szabo EteI 2.

Czékus Piros 10, Greisiger Gizella+r o, Mayer Róza IO,
Mikuleczky Ilon 12. Molnár Mariska 20, Pon tos Gizella 10,
Sándor Margit 5, Sckwarcz Antonia 10, Schwarcz Erzsébet 4,
Schneider Teréz 4. Szentiványi :Margit 1o, Szabó Margit 5, -

.Összesen 1 frt 61 kr.

lll--V. leányesztályban.

Albert Margit 10. ·Berzy Matild 5.' BrÓdi.. Malvin r o ..Eszte-



rák Margit 10. Fodor Mária' 20. Fűrész Irrna. 10. Istvánko
Zsuzsi 4, Kudigh Paula 10, Krausz Paula 20. Klein Lujza 5.
Kasztner Emma ló. Kiszley Mária 5. Laszg allner Eleonóra 5.
Pinter Piroska 5. Polnisch Janka 5, Szabó Emma 10 Schner-
der Vilma, 5. Scháfer Erzsi 2 Törös Erzsébet 10. Tomcsány
Margit 10. Weinberger Róza 10.

Bajkor Julia 6. Br6di Lujza r o. Grenczner Irma Io.K ü-

beher Margit 5 Laszgallner Elza 5. Steiner Ilon 10. Sohlman
Maria 8. Tinesz Etel 15. Trillhaasz 'Ilona. 10.

Kinczler Irén 10, Molcsanyi [ulia" 5. Schneider Erzsi 5.
Wáchter EteI 10.

Ósszesen. _2. frt ,90., '

A négy iskolaban begyült összeg tesz tehát 8 frt 42 kr ,'
Ezenkivűl a fiiskola lll.TV. osztálybeli növendékei két meg-

boldogult rársüknak halbtti koszorúra 7 frt 05 krt gyüjtöttek.
. ,1" ~ ~ I

II'. ISkOlászék'.

Elnöke: Röck Gyula, jegyzője' ifj Czékus István, tagjai:
Egyhází helyi szervezetünk 47·jI( pontja értelmében hivatalból
tá'gjai az egibáz'felüg-yelqje1 lelkésze," .igazgat6, és a tanítói
éFiekezJet~ által beválasztótt' _egy taní t6, jelenleg W olígang
Lajos. Választott tagjai: ~Albert Ede, Fűrész, Ferencz, Kulcsár
Károly, Leszih 'Miksa, MJruzsák Károly, Mezey Pál. Ruzsinszky
István, Schmidt Mihaly.

rrr: Tanitói kar.

1. IJj. Czékus István az I-U fiu osztály tanit6ja. Iskola-
széki jegyző. Osz tályának összes tantárgyain kívül tanitja a
nl. Vl. fiú 'osztályban" a tornászatot. Hivatal ba lépett 1872
oct [28-an'.' ,

2: Gebe'!Eridré a . lll. V. leanyosztály ' tanitója. A fiu isko-
lában tanitja a kertészetet.: Hivatalba lépett 1877 november
e~~én. ,

3. Kulik Má1·ton a lll, IV. fiu osztály tanitója. Ezévi ig-az-
gató~ Hívatatalba lépett 18830kt6ber r-én.

4, Wolfgang Lajos' 1,·11: leányosztály .tanitőja, Iskolaszéki
tag. Tanítja az éneket a 111. IV. fi és leány iskolában, Hiva-
talba Iépert nSőS nov. 237án.



5, Szerényi Kdrolyné a leányiskola kézimunka tanitónője.
Hivata~ba lépett 1868, szept, l-én.

IV. ,A tanitás anyaga.

Vallásian: 1. osztály. Erkölcsi elbeszélések, énekek, imák.
Beszéd értelem gyakorlatok alapján.

H. osztály Istenről, Jézusról az uri ima, erkölcsi elbeszé-
lések könyv. Németh s Kisebb Vallástan s .

lll. osztály 1. félév. O-testamentomi történetek 2. félév
Uj-testamentorni történetek Jézus születésétöl halálaig. Tankönyv
Nérnet K. vallástana.

IV. osztály r félév Jézus példabeszedei, 2, félév a keresz-
tyén egyház megalakúlása, az apostolok. A reformátió rövid
története tekintettel hazátikra. Tankönyv Nérnet "Vallástan" a
reformatió történelme elbeszélés után.

Mayyar nyelvt:Jn. 1. oszt. Irva olvasás. Gépies olvasás, be-
széd és értelem gyakorlatok. Tankönyv. Gönczy Abc.

II. oszt. Tárgy,- tulajdonság, név. csélekvésszó, névelő az
egyszerű tő mondat és részei, a szavak írása és elválasztása
Tankönyv Nagy L. J Magyar, nyelvtana-

Ill. Osztály. A mondat részei. Teljes, hiányos és össze-
vont mondat. A szavak hángzásuk és alkotásukra nézve.
Tárgy-, milyenség és számnév. Cselekvésszök. Jelzővel bővi-
tett mondatok. II. félév, hely-, állapoto, eredet-, vég~, idő-,
mód,-ok és czélhatározóval bővitett mondatok. - Könyv.
Nagy L. Magyar nyelvtan.

IV; Osztály. Származott szavak. képzők, összetett mon ..
datok, jelzői-, tárgyi-, hely-, állapoto, eredet-, idő-, mód.- ok, és
czélhatározó mellékmondatok. II. félév. Egyrnásmellé rendelt
mondatok, kőtő-szók. Ige, mód, idő, szám, személy. Igerago-
zás. - Könyv. Nagy L. Magyar nyelvtan. '

Né'metnyelvtan.

II. Osztdly. Irva olvasás. Könyv. GönczyNémet Abc.
11.1. Osztdry .. Irva olvasásk önyv. GÖnc~y.Il~met .ab c.

"1 V. Osztdly. Forditási gyakorlatok könyv,Ahn Nagy L.
Németnyelvtanv,



Számtan.
1. Osztálya .szárnok : összetétele s fölbontá-sa egyenlő s

egyenlőtlen részekre, 1-20 számkörben számjegyekkel s a nélkül.
II. Osztály ugyanaz az 1-IOO számkörben. .
lll. Ugyanaz az 1'-1000 számkőrbén.
IV. Osztály ugyancsak a négy alapművelet az looo-en

felöli számkörben, II. íélvben kőzönség es törtek. könyv' Eme-
riczi számtani példatár r. II. IlJ. IV.

J

Földrajz.
I·-n. Osztály. A család. szülei ház, udvar, 'iskola terem.

épűlet, udvar és kőrnyéke, Beszéd értelem gyakorlatok alapján.
HL Osztály. Az iskolaszoba, épület, udvar, utcza, tér hely-

ség. határ kőrnyék járás, megye. Utak, vizek, száraz földek
elnevezései, II. felév : megye, kerület, ország. Ma-
gyarország egyes megyéi. Könyv. Lakics s Főldrajza",

1 V. osztály. Magyárország egyes megyéi a lll. osztály-
ban tanultak alapján bővebben. Azok határ, -' hegy, vizei
es városainak rajzolása .. II. félév: Osztrák-magyar rnonarchia.
Europa és országai. A többi -főldrész röviden. Könyv Lakits
s Földrajza. "

Történelem.
11I osztály. Egyes élet és jellemrajzok. elbeszélés és ol-

vasókönyv alapján II. félév: Az első félévi bibliai törtenetek-
kel kapcsolatban: Babilonia, Kaldea, Assziria, Feniczia, Perzsia
Egyptom, Görögök, Rómaiak. A szi ttya népek, hunok. - Könyv
Ballagi Magyarország történelme. '

IV. osztály Magyarország történelme a honfoglalástói
korunkig. Tankönyv Ballagi "Magya,rország történelme" .

. Természetrajz.
I-H osztály. Nevezetesebbháziállataink es nehány isme ..

retesebb növény leirása külőnös tekintettel azok hasznára. es '
ápolási módjára. Beszéd, értelem gyakorlatok alapján,

Ill. osziálv, Az állators zág. Kőnyv Reisz természetrajza.
IV. osztály.t .. félévben az ásvány. 2 •.ik félévben a nö-

vényorszag. Könyv Reisrrterrnészetrajza. ' l
. , TehnéSzettah~.~$bhalás,~ 'elgőzöJg'és, elpárolgás, köd, felhő,

eső, hó , harmat, dér, jég. Olvasó könyv alapjan.a.rfélév- lég-



huzam, szél, hővezetés, hősugárzás. A levegő, szivonnya sz i-
vattyu, fúvó, heron, lapda, fecskendő. Könyv, Mauricz termé-
szettana .

Irás.
1. osztály. Irva olvasás.
II. " Ütenyirás.
JU. IV. oszt. Szépiras..
Rajz a ITI, IV. osztályban Egyenes vonalokból alakitott

egyszerű alokok pontozott rajzfüzetbe.
Kézimunka Ill-IV. fiu osztályban fa nemesités. A leány-

iskola minden osztályában női ké zimunka.

ps.ztöntöndijak, segély~zés.

A fiu iskolában 8 ösztöndij van u. tp. néhai Klein Endre
volt tanitó által tP.tt 100 f~tos alapitvány kamata t frt egy
alsóbb és egy felsőbb osztályú oly növendék közt osztatik
meg, kiket erre saját társaik kikiáltanak.

Néhái Würtzlú féle négy 5 frtos a Ill. és IV. osztály 2-2

oly jeles növendékének, a kik azt sorshuz ás utján megkapjak.
. Néhai Rácz István és 'Ti~ko Zsuzsanna 200 frtos hagyo-
mánya kamatának fele 6 frt egy oly jeles tanulőnak, ki azt
sorhúzás utján megkapja. Furmann János 100 frt alapítvá-
nyának 5 Irt kamata a felsőbb osztályok egy jeles növen-
dékének. '

A leányiskolának 5 ösztöndíja van, u. m. néhai Würtzler
féle 5-5 forintos 4 felsőbb osztálybeli oly jeles növendéknek.
kik azt szintén sorshuzás által nyerik meg, és a Rácz-féle' ha'-
gyomány kamatának másik f~le 6 frt, .

Tiz szegény tanulóért a tapintézeti folyó pénztár fizet. 5
frtjával tandijat. Prokopitrs Pál ff:hérmegyei esperesség i felü-
gyelő kiskoru Szuhányi Elemér nevében Zelenka Pal lelkész
nevére IOO frtos alapitvanyt tett, melynek 5 frt kamata sze
gény arva gyermek felsegel ésére fordittatik.

, ', ~,i~: v "., ",.",~ -~ .~

,"-~ ~ >,..,.... .,).~,. .



VI a. :fiúiskola n;&uendélt!einek névsora,

I. osztáLy ..

1 Beke Gyula hely. hitv. MisK:0JCZ:fél t. m.
2 Csacsó János rórn kath. . )1 t, m.
2. Farkas Gusztáv ág. ev. Abauj Szikszó t. m.
4 Farkas János ágo ev Borsod, Onga t. m.
5 Galló Zoltán Zólyom-Sz -Andras
6 Hajasz Endre " Zemplén Talya t m.
7 Huiter P~l " "M iskolcz
8 lsrvanko Gyula,,) "t~-, rrr.
9 Kokancsik Pál.." ". t. m.

10 Laszgallner Oszkár ágo ev.. A.Feher-Tövis,
1 I Licsko Emil ) N6grád S.Tarján· t. m.,
12 Magyar Kálmán )'.1 Miskolcz- .
13 Marko László :1 Görnör RO,Z.SlLyó
14 Melczer Béla ~ ~M(i;sk(i)kz t, m.
15 Mészáros Pál " . .,' tm.
16 Mialkovszky Sándor).,,.. "
17 Müller Károly "" "
18 Padiszt Jál10S, ". ) tm •.
19 Polacsek Lajos .): )'.
20 Polnisch Károly',. "
21 Roszik Béla .,
2~ Roth János rnózes vall.
23 Szabó: Imre ág ev.
24 Szikula János" "
25 T6th János

" fél tm.
" tm.

_11(.:. 0~~~1~",:.

1 Bajker Sándor ág. eVI. lVliskol'cz
2 Beke Géza helv .. hitIV:: ). fél tm.



3 Berzy Sándor helv. hitv. Miskolcz
4 Danielisz Sándo ág ev.
5 Kripko Mihály ,," "
6 Lang Arthur róm. kath. Horváth-Konteinicza
7 Lányi Dezső ágo ev. Miskolcz
8 Lichtenstein Gyula ág ev. Misko1cz
9 Pintér Jenó mózes vall. Abauj-Kassa

10 Reoli. Károly hely. hitv. Jász.N.-K.-Szolnok-Puszta-Kákató
II Schvarcz Gyula ág ev. Zólyom.
12 Szurovi József ,,) Bihar.Ér-Mihályfalva
13 .Zurich Kálmán " "Misko lez
14 Varga István ", Görnör Királvi t. m.

nr. osztály.

1 Boor Győző ág ev Miskolcz
2. Brucker Udön " ".
3 Danielisz Gusztáv ágo ev. GőmörDobsina
4 Géczi József ágo ev: Miskolcz kimaradt tm.
S Hlatki Barna)'" "tm.
6 Hurter Dezső"" "
7 Karácsonyi Jenő helv. hi tv. Miskolcz meghalt
~ Kaunicz Károly ág ev. " tm.
9 Kender Dezső "Gömör--Jólsva fél tm:

1O Mahr Kálmán Miskolcz
11 Molnár Károly hely hitv. Miskolcz
12Mrencsó F erencz ag. ev.
13 Pensch Gábor róm. kath .. Bács N .. Sz.-Miklós
14 Polacsek Barna ágo ev. Miskclcz
IS Pontos Ernő hely. hitv. Szathmár
16 Sassy Ubul hely. hitv. Misk olcz
17 Soltész Károly ágo ev.
18 Szikula Gyula "
19 Wáchter János . JI

20 Zurich Géza,

) .fél t. m.

" "
.'._ IV.' osztály.

1 Augusztinyi Ferencz ág.ev, Miskolcz .... < \.. ., r,«. ' ;

2 Brosz Pál o"~. '" Sz epes-Kézsrnérk ' ...
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3 Brujman Lajos róm. kath. Mi sk olcz fél t. m.
4 Cseng er i-Istvan róm. kath.
5 Danliauzer József ágo ev. t. m.
6 Dessewffy József •. •
7' Dioszeghy Gyula helv. hitv. meghalt.
8 Glacz János ágo ev. Sz epes Ni-Lomnicz
9 Grünfeld Salamon móz. Miskolcz

10 Hlatky Gyula ág ev. • t. m.
1 ~ Kübecher Károly,." Szep es Kézsmárk
12 Leskó Lajos "" Borsod Sajó Kaza
13 Lichtenstein Pál "" Miskolcz.
14 Mahr Dezső ,,~, Abauj Meczensef
15 Magyar Géza •• Miskolcz
16 Messa János •
17 Molnár Kálmán helv. hitv.
18 Novák József ág. ev. •
19 Pajer János Szepes Felka kimaradt
20 Paulovics Lajos ". Miskolcz t m
21. Pensch Arthur róm. kath. Bács N.-8z.-Miklós
22. Pintér Ernő mózes v. Abauj Kassa
23. Szepesik Lajos ágo ev. Misk olcz t. m,
24. Tormai Andor ágo ev, ,. t. m;
25. Végh József hel v . h itv. Csanád Kovácsháza
26. Zsáry Géza ágo ev. Miskolcz

,

VII. A leány iskola növendékeinek névsora.

1. osztály.

1. Bajkor Irén ág. ev. Misk olcz
2. Balkovics Kornelia ág. ev ,\1 iskolcz
3. Balázs Zsuzsanna r. kath. Miskolcz kirnar. t. m.
4. Berzy Jolán ág ev. kimaradt.
S. Biró Gizella helv. hitv. "
6. Böchmisch Julia ag. ev. "megh. t. m
7' DeneckeMargít"" "
8. Detvay Mathild" ". Zemplén Tokaj t. m,
9. Fodor Emma helv. hitv, Budapest

10. Hajász Teréz ágo ev. Miskolcz r, rn.
II. Haviár Mária ,: ",. ,. t, m.



12. Horváth Irén hely. 'hitv. Miskolcz
13. Kalmár Erzsi ágo ~v. Borsod Görömböly megh. t, m.
14. Karácsonyi Olga helv. hitv, Miskolcz me ghalt."
] 5· Károlyi Kar olin " "Jász Kisér -t. m
] 6. Kassai Irén "" Borsod Sc-Kazincz
17. Keizer Herrnin .ag ev Miskolcz kimaradt
18. Kis Berta ",.
19. Kis Margit "" "
20. Kenrád Ilka ."" "t. m.
2I. Kulcsár Margit unitárius 'Miskolcz
22 Kübecher Anna ágo ev. Miskolcz
23. lVIayer Vilma !á~g. ev. .Bécs meghalt
24. Maló Juliska ágo e.v,. Miskolcz t. m.
25. Németh Gizella róm. kath. Misk . megh.t ...m.
26. Novák Julia ágo ev Miskolcz.
47. Prohadszka Klementin róm. kath. ·Somogy·Kap0s·vár.
28. Sándor Angela ·[lóm. kath. Miskolcz
29 Santha lrén hely. hi tv. l' kimanadt
30, Sáska Mangit ág ev. "
31. Scháffer Heléri mózes val l. ,~
32. Steokovics Anna ágo ev. Zőlyorn Br eznobanya t. m
33. Szabó Etelka " Misk olcz.
34. Szepcsik Ida ,., ,. " t. -m.
35. Tóth Vilma helv. hitv. Borsod-Hidvég
36. Zitkovszky Irén róm. kath. Miskolcz.

IL Osztály.

l. Czékus Piroska ágo ev. Miskolcz t. m
2. Dien Jda ágo ev. Gömör !Rimaszombat
3. Eigner R6za mózes vall. Miskolcz .
4. Farkas Julianna ágo ev, ,. .t 'ill

5 Géczi M árja '" l! .,

6. Greisiger Gizella .!., "
7 Grűnfeld Szidonia mózes vall. "
t5. Kassay Izabella helv. hitv. Borsod-Sc-Kaeincz
g. Mayer Róza ág.· ev, Bécs

10 Mikuleczky Ilon helv hitv Miskolcz
II Molnár Mariska hely hitv- .~
12 Pattyi Margit ág ev Pest Apcstag.



13 PIess Margit ág ev Miskolcz
14. Pontos Gizella helv. 'hitv. "
IS. Sándor Margit 'róm. kath .. ",
i ő. Schvarz Antónia móz. vall. .,.
17. Schneider Teréz ágo ev." .
18. Stern Margit helv, hivt.v Mískolz meghalt
19. Szabő Irrna róm. kath. Horvá-tih-Zágráb
20. Szabő -Marg it róm. kath. Miskolcz
2 I. Széehy Trén rérn. kath. Szepes-Szomolnok
22. Szentivanyi Margit ágo ev. Mi-&k,0!lcz
2 j. Schvarz Erzsébet ágo ev. Zolyóm
24, Vandrák Borbála helv. ~hitv,. Miskolcz,

Ill. osztál~.

1 Alberth Margit ágo ev. Miskolcz
2 Bató Mária. " tm.
3 BerzyMathild » kimaradt
4 Bereczky 'Matild » kimaradt
5 Bartányi Ilona » "

6 Erodi M:.álVlin móz . vall. ,.
7 Brodí EteI móz. Pest JVJ ácsa
8 Czakó Borbála helv, hitv. lVliskolcz
9 Deutsch Hermin mózes val. "

J o Eszterák Margit <ig. ev. Miskolcz •
J] Fischer Julia » "N6grád-Salgótarján
12 Fodor Maria hely. hítv. Hajdu-.Debreczen
13 Fűrész Irma ágo ev. Miskolcz
14 Istvanko Zsuzsi ágo ev. tm.
IS Kiss Mária ""., tm
16 Kudigh Paula ágo ev. Szepes-Késmárk
17 Krausz Paula ág ev. Miskolcz
18 Klein Lujza móz. vall. vr

19 Kaszrner Emma róm. kath. Miskolcz.
20. Kisz ely Mária ágo ev. Miskolcz tm.
21 LaszgalJner Eleorióra ag. ev. Keleasvar
22 Novák Piroska ág ev. Miskolcz
23 Martoníly Erzsébet róm kath. l\1iskolcz kirnaradt
24 Pecher Anna róm. kath. Budapest
25 Pintér Piroska móz .. vall. Nb-auj-Kassa



26 Polnisch Janka ágo ev. Szepea-Hunfalva
27 ~zabó Emma róm. kath. Bihar-N- Várad
28 Szobránczi Piroska ágo ev. Miskolcz
29 Széchy Olga róm. kath. Szep es Szomolnok kirnar adt
30 Sebafer Erzsébet mőz, val, Miskolcz
31 Schneider Vilma . ágo ev. "
32 Törös Erzsébet helv. hitv. Borsod Senye
33 Tomcsányi Margit r6m, kath, Szatmár
34 Zéthy lrma ágo ev, Miskolcz t. m,
35 Veinberger Róza m6z. vall. TapioGyörgye

IV. osztály.

1 Bajkor Julia, ágo ev. Miskolcz
2 Bartányi Anna " " "3 Br6di Lujza m6z. vall. •
4 Grenczner lrma ágo ev. Szep es
5 Horváth Gizella helv. hitv. Miskolcz
6 Horváth Zsuzsanna ágo ev. Miskolcz t. m.
7 Kalmár Emma " " ,. t, m.
8 Kübeher Margit '1 'J Szepes Késmárk
9 Konrád Erzsébet " " Miskolcz t. m.

10 Kmetty "Maria , t. m..,
l' "11 Lasgallner Elza " Kolozsvar

12 Martonffy Anna . róm. kath Miskolcz
13 Polez Erzsébet ágo ev, "

t. m.
14 Steiner Ilon " " f,

15 Sohlman Maria " " If

16 Tinesz Etel " " "17' TriIlhaasz Hona " " "
V. osztály.

1: Kinczler Irén ágo ev. Szepes Leibicz fél t. m
2. Schneider Erzsi ágo ev. Miskolcz
3. Molcsányi juliaágvev. Borsod Kurittyán t. m.
4. Wáchter Etel ágo ev. Miskolcz

o



VIlI Az elemí iskola.i tanulök számo, honosseg-, anyanyetv-, va,llá,s~)'és nem
szerinti kímutatása _ ." ".
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IX. szive~ tudomásúl.

A nyári félévi vizsgálatok az ev. templomban június 26 és 27-ik
napjain tartatnak meg.

A jövő 1886/7-ik iskolai év 1886 szept. 1-én veszi kezdetét. A
beiratások szept. 1-5 napjain eszközöltetnek az igazgatónál.

Iskolánk törvényei értelmébenaz igazgató csak szept. 15-ig vehet
föl növendékeket, a később jövők ez iránt folyamodványt tartoznak
az iskolaszékhez benyújtani. .

Mindazok a kik tandijmentességet vagy egyéb segélyt akarnak
élvezni, tartoznak evégből szegénységi bizonyitványnyal ellátott s az
iskolaszékhez czimzett kérvényültet a beiráskor az igazgatónál annyi-
val is inkább benyujtani, mert w szeptember 15-e után benyujtott ily-
nemű kérvények figyelembe nem vétetnek, s az illetők semminemű
kedvezményben nem részesittetnek.

Iskolaszékünk f. é. juníus 4-én tartott ülésének határozata foly-
tán iskolánk valamely magasabb ósztályába csak azon növendék ve-
hető fel, ki az előző iskolai évről nyilvános iskola által kiállitott bi-
zonyitványt hoz. Ily bizonyitványnyal nem biró gyermek kőteles a
tanitói kar előtt felv~telí vizsgát, tenni, mely a magánvizsgával egyenlő
levén, dija helybeli ágo ev. gyermektél 7; iaegen vagy más felekezetű
gyemektól pedig 14, frt.

Oszinte bizalommal kérjük iskolánk minden barátját, hogy ezen
föltételeket az érdekeltek- között terjeszteni, azokat, kik arról tudomás-
sal nem birnak ezekkel megismertetni szíveskedjék!


