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1886--7 iskolai év.

A lefolyt év iskolai életünkben a nevelés és tanitás te-
rén hasznosan telt el. Ügybuzgalom vezette és kötelességérzet
tartotta mozgásban a tariférfiakat. nemes törekvés serkentette
a növendékeket. - Csak a külső érdeklődés volt kissé hi-
deg, a gymasium jövendő sorsa iránt mutatkozott kevés
életrevaló eszme: Szélcsend uralkodott, melyet ha nem a kö-
zöny okozott, úg,y bizonyára az ábrándozás egyn~me .idézhe-
tett elő. - ÁbrándQzás jellemezte a nagy idők nagy embe-
reit is sokszor. Ábránd volt a legszebb eszme megva16súlása
előtt. S a miről álmodni sem mertek, az is megvalősűlt.
Miért ne történhetne meg az most is, rnidón már csak a
szemmel lathatóban biznak és a kézzel fog hatónak _hisznek!

Ezen gymnasium már száz évnél <többet élt at, foly-
vást azon elvnek szolgálatában: excelsior, hogy hazánknak,

. egyházunknak hasznos szolgálatot teg-yen; ezen idő alatt két-
szer ingadozott IB II-ben és I8so-ben; most is mozogni kezd
alatta a föld. Hová fejlődik, az attól függ, vajjon egy~í;Ízunlr
élő tagjai kivánják-e, hogy ez intézet továbbra is hasznos
rnunkát végezzen a tudomány és müveltség terjesztésében. --
Volt már egyszer százezer Iorintja papiron ~láirvanag;y fér-
fiak tisztelt csoportja ~által, és ez ma is megvoln,a ha az
IÖU iki devalvátió oly sok ezer polgárt szegény emberré nem
tett volna. A mi százezer Iorintunk is devalválódott, rnind-
őssze egy zéróval. s az az eltörült "semmi" okozza ingado-
zását a talajnak, melyen állunk, sok keserűséget okozvan ne-
künk ut6doknak. - Ámde lelkes, vagyonos, áldozatkész egy-
hazhíveink most sem hiányoznak, .kik az apák ábrándját-meg-
valósitásahoz közel hozhatják, és csak .mag asztos ihlet kell
hozzá, hogy algyrnnasiumunk, mint hasznos .irrtézmény fennáll
jon ezután is. - Hiszen azon kedvező viszony, melybe társaik
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bizalmából jutottak, azon ismeret és tudománynak kifolyása,'
melyet értelmük kirnűvelése által ez intézetekben sa jatitottak
el. Ez hozta meg részökre a vagyont, melIyel kényelmet és
szebb jövőt biztosítottak családjuk részére

Ha ezen érzés lelkesíti, úgy a tudomány csarnokát fen.
tartani és állandóvá tenni kedves kötelesség öknek tartják,
úgy önmaguk, mint hazájuk és egyházuk iránt, kivá lt pedig
azok, kiknek egyenes ágon való leszármazottaik nincsen ek. mind
három irányban áldott munkát v.égeznének, ha ezen gymná-
siumot családjuk tagjává termék s mint gyermeküket még
életükben istentől nyert vagyonuk áldásában rész esitenék. Ez-
zel az utódok előtt legszebb élő' emléket állitanak maguk-
nak s munkás fáradozásuk gyümölcsét a legméltóbb czélra
forditanak.: mert azok nyernének itt szellemi táplálékot, kik
e hazának és egyháznak később tényezői, mun kás tag-jai lesz-
nek. Mit nem adnának a szülők, ha gyermeküket nagynak,
köztiszteletben állónak látnák! És az, ki e gymnásium jövő-
jéről kellően gondoskodnék, hálás gyermeket hagyna maga
után, a ki nevét és emlékét a tudomány és műveltség ter-
jesztése-, az erkölcsi nevelés által örökké tiszteltté fogná
tenni, és hiányt pótolna.

Ma egész Európa lázas tevékenységben van. Az orszá-
gok versenyre keltek, mindegyik felűl akarja szárnyaln i a
másikat, utólakarja érni; s e versenyben az lesz a nyertes, a
melyiknek vezetői megértették, hogya nemes műveltség, a
tudományos nevelés teszi érett gondolkozásúakká, buzditja
nemes cselekedetre, képesiti magasztos alkotásokra az állam
polgárait. Magyar hazánk anyagí helyzete olyan, hogy e té-
ren tehet legkevesebbet, a hol a legtöbbet kellene tenni .. Evan-
gelikus egyházunk három század óta é téren nagy szolgálatot
tett hazánknak, nemzetünknek, mi még eddig hazánkban is
betöltöttük feladatunkat, és lelki megnyugvással állíthatjuk,
hogy e versenyben, a fejlődés minden mozzanatát megfigyel.
tük és követtük, soha sem tagadtuk meg az anyagi áldozatot
a tudomány ezen csarnokát61, a mely iránt a naRY tömeg ér-
zéketlen marad. Ma a fejlődés rohamosa bb, a verseny 2;őz-
erővel halad, mi nekünk nincs Rőzmozdonyunk, elmaradásunk
nagyobb; azért az áldozat mit jobbjainktól várunk igenis szá-
mot tevő nagy. Ez az, a miért kérjük: fogadják gyermekükké
gymnásiumukat, örökitsék meg itt és ezen nemes ügyben em-
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léküket, hogy városunknak és a hazának szolgálatot tegyen
és mint az egyház organuma, ennek is előmozditsa fel virágo-
zasat. Ekkor fényes tanúságát nyeri a mai kor annak. hogy a
régi lángollzgalom,- intézményeink fentartásának szükségérzete,
jobbjaink lelkéből ki nem halt. hanem gyújt, éltető lángok-
ban tör elő; mert nagy alkotások keresztűl vitelére egyesek.
ben meg van az éltető erő, s azt ember társaik művelésére :
isten országának e földön terjesztésére forditjak.

És hogy ezen vágy gymnásiumunkat á versenyre ké-
pessé tenni, nem egészen ábránd, hog y az eszme megvalósi-
tására egyesek valóban gondolnak, hogy ily alapitó egy kettő
akad, mar is hallatszik, mert egyházunk jobbjaj odahatnak. hogy
a jövő iskolai. évben az országos törvény kivanalrnainak meg-
felelően €gy ötödik tanerőt állitanak be. -~ Oh vajha az
r Sr r-diki devalvatio ne kisértene. Vajha azok, kiknek kezébe
az isteni gondviseUs nagyobb vagyont öszpontositott, felfog-
nak magasztos hivatásukat. hogy .a tudományos nevelés ezen
csarnokát megerősitenék, tudván azt, hogy akinek sok adatott,
attól sokat kérnek oda fenn is; hogy ez áldást istennek kö-
szönvén, ők is elmondhatnák: a leányzó nem halt meg csak
aluszik. Reájok sem lehet közömbös az adomány becse. Gaz-
dagon meghozza az áldását, ha nem is közvetlenül, de meg-
hozza közvetve azoknak, kik tették; mert az egyház tudo-
mány csarnoka felvirágzik, nemzeti életünk egyemelőgéppel
gazdagabban mehet az országok és nemzetek versenyére a
műveltség és vagyonosodás terén; ez úton nevök és emlékök
áldott lesz. - Adja Isten!

Szeptemher ő-án kezdtük meg a rendes tanitást sok re-
ménnyel és nagy elhatározással, hogy a kivánságoknak eleget
tegyünk. S az elhatározáshoz kitartó akarat járúlt. A .tanitva-
nyokra nézve sok tekintetben a lefolyt év kedvező volt. Mert
egeszségükben nem történt nagyobb mérvű változás, a vidé-
ken járvány szerű betegség nem uralkodott; tudományos na-
ladásukban erejükhöz mérten haladni törekedtek. Azok, kik
még is elmaradtak, részint családi,részint egyéni, legnagyobb
részben természeti .gyengeségükben rejlő okok miatt voltak
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kénytelenek szenvedni, hogy az idő felettök ész.revehető haszon
nélkül siklott el. Erkölcsi tekintetben is nemes irányban haladt
az ifjúság; megérdemlett el ismerés jutalmazta érte; habár
olykor gyermekkori éretlen ség mutatkozott is közöttük. .

Ez évben is meglátogatott a kormany képviselője ngs.
Békésy Gyula kir. tan. tanker. főigazgató decz, 8-án, s a ta
nárok előadás ait mind a négy osz1alyban figyelemmel kiserte.
Eredménye lett a megintő, rnely sokat köv etel az anyagiakban
és a rendes tanárok számában. Mint gondolá, a működő ta-
nárok megteszik a lehetőt, de a pártfogók áldozatkészsége
késik

A többi események a rendes kerékvágásban haladtak.
A helyi szükség és gyakorlat volt abban is az irányadó. A
szüret 10-20 kőz ött folyt le; az urvacsorához május I -én ja-
rúlt az ifjúság és tanári kar; a tavaszi mulatságot május r ő-án
kedvező idő mellett tartottuk meg; a vidék nevezetességei nek
megis rnerése míatt május 31 -én vezettük az ifjakat a hámor
kies völgyébe. .

Akadtak ez éven is, kik kegyesek voltak gymnasiumi
céljainkat előmozditani és intézményeinket gazdagitani. Igy
Nádpataky László bérlő majálisunk alkalmából 10 frtot adott
a -helybeli nyugdij intézet alaptökéjéhez ; Major Lajos múzeurni
segédőr Budupesten ez évben is megküldte szives ajánlatát 5
frtban, néhai Rácz Ádám 100 forintos ösztöndijjal növelte
jótékonyság-i alapunkat. Ezenkivűl kisebb nagyobb kedvez-
ményben részesitették az ifjúságot: Radvány István esperességi
és egyházi felügyelő, Lichtenstein József nagy kereskedő és
Zúrik János serfőző, Mindezen kegyes adományok rendelte-
tésökre lettek forditve. Nekünk csak a hálás köszönet s meg-
emlékezés jutott, s nem is késünk azt e helyen ismételten ki-
fejezni, hogy az isteni gondviselés gazdagon jutalmazza ado-
mányaikért az élőket, a megholtnak pedig legyen nyugalma
'békés. r

Kegyeletes emléket emelt Scholcz Vilmos matteóczi ta-
nító fiának ez . intézet és ifjúsága előtt az által, hogy az
ifjúsági könyvtár részére Arany János hátrahagyott mü-
veit -hozatta meg saját költségén, 10 forint értékben,
azon szerény óhajtással,:hogy az vezettessék a könyvre,
hogy az Scholcz Géza ajándékából adományoztatott az ifjü-
sági könyvtárnak. Áldott legyen emléke .. Családja pedig az
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ifjúság javára ezen áldozatért gazdagon jutalmaztassék az em'
heriség jóltevőjétől, az istentől!

Az ifjúság körében a jótékonyság szintén meghozta a
tiszai egyházkerűlet árvaházának és az egyetemes gyámint~-
zetnek a kért adományt, melyről a részletes kimutatást az
alábbiakban közölj ük.

Az ,ü vaházra adott 2 frt 10 krt Klein Arthur, '2 frt 05 kr.
Hollender Sándor, 50 kr. Valko János.

20 kr. Corbaz Lajos, Fleiszig József, Hartman Gyula
Lichtenstein Imre, - László,- Pál, Magyar Mátyás, Molnár
Kálmán, Murgács Lajos, Pinté, Ernő, Prámer Gusztáv, Rad-
vány István, Rosenberg Samu, Szerdahelyi Zoltán, Ujágh
Zoltán, '- 18 kr . Maurer János.

10 kr. Albert István, Beór Károly, Brecska Kálmán, Bró-
zik Emil, Bucsán Lajos, Czékus István, Dick Péter, Ernericzy
Emil, Eszterák Kálmán, Friedmann Béla, Halapka Pál. Ha-
jász Lajos, Hönel Pál) Dániel, Kasso József, Kleiu Aladár,
Kobn Farkas, Kovacs Eduárd, 'Kr ausz Emil, Lesko Lajos, MáhI'
Dezső. - Gusztáv, Gyula, Mathern Ottó, Mauricz Béla, Mesko
Béla, Ochs Gábor, Novák József és Imre, Peschko Vilmos, Polez
Sándor, Politi Pál, Riszdorfer Gyula, Roszik Lajos, Santha
Ernő, Schwarcz Izidor, Stefani Gusztáv. Sz epesik Lajos,
Teöreök Mihály, Végh Jószef Záhorszky Laszló,

5 kr. Grünfeld Salamon, 4 kr. Domonkos Pál, Tormai
Andor, Klein Miksa. Kocsis Laszló.

3 kr. Paulovics Lajos. 2 kr. Hajassz Pál, Hlatky Gyula,
Kesztenbaum Aladár. Összesen 12 frt 3 kr.

A gy;"\mintézetI'e adakoztak: 30 kr. Radvány István,
22 kr: Molriar Kálmán. 20 kr. F riedrnann Béla, Fleiszig Jó-
zsef. Hartmann Gyula, Lichtenstein Imre, - La szló , - Pál,
\Iurgács Lajos. Rosenberg Samu. Szerdahelyi Zoltán, Valko
János. 1 I kr. 'Czékus Istvan.

10 kr. Albert István, B06r Károly, Brecska Kálmán,
Dick Péter, Ernericzy Emil, E~zterák Kálmán, Hajasz Lajos
és Pál. Halapka PáJ. Klein Aladár, - Arthúr. Kohn Farkas,
Kovácsy Eduard. Krausz Emil. Lesko Lajos, Magyar Mátyás,
Máhr Dezső, - Gusztáv, Gyula, Mathern Ottó, Mauricz
Béla, Mesko Béla Nemes Béla, Novák Imre, Peschko Vilmos,
Polcz Sándor, Politi Pál, Prámer Gusztáv, Riszdorfer Gyula,
Roszik Lajos, Stefani Gusztáv, Teöreők Mihály, Végh József,
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Uj ágh Zoltán, Záhorszky László,8 kr. Ochs Gábor. 5, kr. Grün-
feld Salamon, Honel P. D.. Novák József, Szepesik Lajos,
Tormay Andor. - 4 kr. Kocsis László. 3 kr. Klein Miksa,
2 kr. Hlatki Gyula, Hollender Sándor, Kesztenbaurn Aladár,
Maurer János, Paulovics Lajos. Összesen 6 frt 63 kr.

Az ifjúság ezen jótekonyságáért azég áldása jutál-
mazza további fejlődésük terén, és siker koronázza munkáju-
kat. Az összegek itt is a megjelölt intézetekhez átküldettek.

A vizsgálatok következlőeg voltak megtartva : junius
i o-kén este 6 órakor a testgyakorlatból, zo-dikan az 1 és IV.
21 -dikén a II. és Ill- ik osztályok évi vizsgálatai; 22-kén dél-
előtt pedig a nyilvános vizsgálat mind a négy osztalylyal; az
ének vizsgálat, a jut alomdíjak kiosztása és az évnek ünnepé
lyes befejezése s az ifjúság elbocsajtása A magán vizsgála-
tok június, 23-kától 2,S-kéig tartattak

II. Iskolatanács.

Felügyelő Dr. Mark6 László megyei főorvos. Hivatal.
ból tagjai az egyházi elnökség, az igazgató tanár, egy va-.
lasztott- és egy· jegyző tanár. Választott tagjai: Furman János,
Horváthy Albert, Roller István, Korbély József, Leszih Barna.
Lichtenstein József, Mayer Rezső. Pénztáros: Greichmao Ede,
Könyvtáros : Zelenka Pál. Táplalóintézeti gondozó: Barzó Jó-
zsef. Jegyző : Bortnyik György.

Ill. Tanári kar.

Barz6 Jáesef, tanitott földrajzt I-IV-ben, történelmet
IlI. és IV. Ásváoykőzettan a IV-ben, németet az 1. és szép-
irást az 1-11. osztályokban 26 órában. Ifjúsági könyvtáros
ephorus, .

Bohus Pál, tanitott latint, számtant az I-II-bao. Raj-
zoló mértant 1-- IV ben 25 órában. A tanári értekezletek
jegyzöje.

Bortnyik György, tanitott vallást, magyart 1-1V·ben
németet a Il-ik osztályban 23 órában, Iskola tanács jegyz6je.

Horváth Sándor, tanított latint, németet, számtant a
IlI-IV-ik osztályokban 18 órában. Igazgató.

Czékus istván, tanitotttestgyakorlástaz I~IV.ben 4 óraban.



Wo!fganq' Lajos. tanított éneket az r-IV-hen, 2 órában.
Zombol'y Héfa, tanitott rom. kath. val1ást;-az I-IV-ben

4' 'órában. .
Weisz Máeee. tanitott mózesvallást 2 órában.

,. . Kozsunooics Sándor, tanitott szabadkézi rajzet az I-IV
. osztban 3 ór ában

IV. Tan~ny~g osztályonkél\t -, ~...

9

Első osztály. Főnöke : Bohus Pá 1.

Vallástan. Hetenként 2 őra. Hittan : Istenről rnint atyá-
ról, Jézus Krisztusról, a szentlélekről. Egyházi ének: 8 ern-
lékelve, az új szövetségből 5 példabeszé d -magyarázva. k. K•

. Né met Károly. . .
- Latinnyelv. Hetenként 6 óra, A főbb nyelvtani alakok.

Névragozás ligyelemniel a tő rendszerre Bartal-Malmosi sze-
r.nt. A tulajdonság nevek fokozása. .szamnevek, névmások, s
a 'n'égy rendes igeragozás cselekvő és szenvedő alakja meg ..
felelö forditasokkal k. k. SchuIcz·.Valga.· .

Magyamyelv. Hetenként 5 őra. A mondatok és mondat-
részek. Beszédrészek. 1ge és névragozás, szeképzés. Iskolai
és házi dolgozatok. Olvasmányok elemesése es egyes sza-
kaszok szabad elbeszélése k k. Dr. Sirrionyi Zsigmond. Olv.
k. LehrRiedl.

. Némei nyelv. Hetenként 2 óra.' Olvasás, irás. A. névszó k
- ragozása, a segéd igék hajlitása. Rendes és rendhagyó igék.

Fordítások, k k. Ballagi Károly. .
Földmjz. Hetenként 4 óra .. A magyar királyság é s rt:

földközi tenger vidéke-. k. ;~. Scholcz Albert.
Számtan. Hetenként 3 őra. A négy számolási művelet

egész számokkal való. begyakorlása. után a négy alaprnűve-
let tizedes és közönséges törtekke[. Közönséges törtek áta-
lakítása nzedestöttekké és megfordltva .. Per iodicus törtek. k. k.
11ocnik Szasz

Rojzo:« méctau. Heten ként 2 ór a. .2mltok, vonalak, szö-
gek ; .három, .hégy, sokszegek és a kőr , kerülék, tojásdad
csivavol1al. k. k. Mocnik Schmid. A geometriai' ornamentális
rajz rendszeres rajzminták szerint, k. k. Landau. .

Szépirá«. Heti i óra. Az üteny mód szerrnr;
,Testgyakorl-at. Ének.' 2- 2 óra. Szabadkézi rajz 3 óra,'

/
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Második osztály. Főnöke: Bortnyik György.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Hittan mint az első osz-
tályban.

Latinnyelv. Heti 6 óra. A név- és igeragozás rendhagy6
alakjai, az álszenvedő és körűlirt igeragozás. a rendhagyó igék
perfectum és supinumai, a rendhagyó-, hiányos és személyte-
len igék; határozók, kötőszók és indulatszók, szó képzéstan,
megfelelő fordításokkal k. k. Schulz-Varga - Alkalmas me-
sék és történelmi szemelvények fordítása és ernlékelése. k. k.
Gedieke F. sárospataki kiadványa. Irásbeli iskolai dolgozatok
készitése.

Magyarnyelv. Heti 5 óra. Az 'állapot határozók részlete-
sen és az összetett rnondatok. Körmondatok. Az első osztály-
ban tanűltak ismétlese. k. k. dr. Simonyi Zs. Olvas6 Lehr-Riedl.

Németnyelv. Heti 2 óra. Beszédrészek. Gyenge és erőshaj-
togatású igék. Irásbeli dolgozatok elernezése. Az olvasmányok
szabad elbeszélése. Megfelelő fordítások, k. k. Ballagi Károly.

Földrajz. Heti 4 óra. Európa - a földközi tenger vi-
dékén kivül - és Ázsia. k. k. Scholz Albert.

Mennyiségtan Heti 2 óra. Több nemű számok szétbon-"
tása s összevonása; viszonyok, arányok keletkezése és tulaj-
donságai. Az aránylat megfejtése, egyszerű hármas szabály,
kamatszamolás, a brutto, nettosuly és tara meghatározása
Olasz gyakorlat k. k. Mocnik-Szász.

Ra;zoló mértan. Heti két óra: Sik mértan. Az egyenes
vonalú idomok összeillósége, mérése, hasonlósága. Területsza-
mi tás. Pythagoras. tantétele. k. k. Mocnick-Scmidt, Megfelő or-
namentális rajzolás a táblán való előrajzolás után Landan szerint-

Szépírás. Heti 1 óra. Az üteny -tanmőd szerint.
Tjstgyakorlat. Ének 2 óra. Rajz 3 6ra.

Harmadik. osztály. Főnöke: Barzö József.

Vallástan. Hetenként 2 óra. A keresztyén egyház törté.
nelme megalapitásától napjainkig, k, k. Pálfy József. Az új
testamentomból a hegyi beszéd s ' ezen felül 6 szakasz ma-
gyarázattal.

Latinnyelv: Hetenkint 6 ora. A mondat és részeinek
egyezése. Az esetek használata, Amelléknevek és névmások



különösebb ~törvényei. ~ határozatlan °I11ópn;ak tárgyesettel
való használata. Forditási gyakorlatok. k. k. Schulcz Varga.
Olvasmányok : Corneliusból, Miltiades, Phaedrusból : 22 mese
elemezve, magyarázva és emlékeIve.

Mayyarnyelv. Heti 4 óra. Rendszeres mágyarnyelvtan.
BgyiratokHangsúlyos verselés. Gyakorlatok, k k. dr. Simonyi
Zsigmond, olv. Lehr-Riedl. ..

Németnyelv. Heti 2 ora. Nagyobb elbeszélések olvasása
és elemezese és könyvnélkül való előadása; melyeknek olvasása
alatt a nyelvtani hiányok pótlására, a névragozás és igera.
gozás folyvást ismételve gyakoroltatott. A mondattanból az
~gymás mellé és alárendelt mondatok szerkesztése közötti
különbségre s a szavak elr endezésére fordítottunk figyelmet.
Második harmadtói kezdve kőlt/ii olvasmányokat magyaráz-
tunk és emlékeltünk, hatot. GyakorIatúl a magyar szövegnek
németre való áttérele szolgált, azon olvasmányokból készítve,
a melyeknek teljes tartalmával a növendékek már megismer .•
kedtek k. k. Hoffman Mór II. rész. . -

Földrajz. Hetenként 3 óra. Afrika, Amerika. Ausztrália,
és a szigetek. Physikai és mathematikai földrajz, k .. k.
Scholcz Albert. "

TörUnelem. Heti 3 óra. A magyar nemzet történeteirö-
vid kivonatban, k. k. Ladányi Gedeon .

. Mennyiségtan Heti 2 óra. Összetett viszonyok és arányok.
Összetett hármas szabály és alkalmazása a kamat, tőke, idő
száza lék kiszámitásának eseteiben, továbbá a tőke . bizonyos,
idő elötti vagy utáni értékének meghatározásánál. Határidő
számitás. Társaságvegyitési és láncz szabály. Kamatos karnat-
számirás. k. k. Mocnikc-Szász .. .

Rajzoló mértan. Heti 2 óra! Síkalaktan. Egyenes v~n~lú
idomok átváltoztatása. A kör, kerülék, mentelék, . hajtalék,
kerék-, csiga-, és tojásdad vonal. A körök fekvése egymásra
nézve k. k .. Mocnick Schmidt. Egyenes és -görbe- vonalú di-
szitményi rajzok Landau szerint .
.to Tesgyakorlat. Ének 2-2 óra.' Rajz 3 óra, ~ .

r. ~.-:> <'- 't i, "0'> - \" LE,'" '_ ;.,.( !1J':,;()"L.;,~~(.:,,);t.r;1ibnTI::';)·';{

H, Negyedilc::osztály.d E:őt'lök.e.,,;-lio~~át,~ R!~Qd,9rc.Lf;')'m~,.'li(?':::.i)D -
( Já{,2~,fi;~j;;;1~~'{Pi)

;;r(;;t~b:;}'.N'allá:8~an.lrlqe,t~nkéAt..~'.\:9r:fl..:J;~ef;<es,~t~PX:ll:L~\g;~~;~ktörtérie't
··fui1it;'ra," harmadik'? os~tálybat11.'
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Latinyelv. Heti' 6, óra. Mondattan.. ,A szórend. Az ige;
idők és módok használata részletesen. Hang és vers mértan
általánosságban. A római naptár megismertetése. Fordítások.
k. k. Schulcz-Varga. - Olvasmányok: Cornéliusból két ve-o
zér, Phaedrusból 22 mese. .

}t/'agy'arnye?v, Heti 3 óra, Stilistika. Hangsulyos és idő-
mértékes verselés" Arany János" Toldi "jából 9 ének elemezve;

, magyarázva Iskolai és házi dolgozatok,' k.k. Névy Laszlő.
"Toldi" Lehi- Albert által magyarázva.

Németnyelv. Itt is gyakorlati úton, nagyobb elbeszélő,
művek rolvasasa útjan.. adatott elő a mondattan. és abból is -
annyi, hogya kezdők a fődolgokban kellő jartassag ot nyer:

'jenek. A nyelvtani hiányok pótlása itt sem volt elkerülhető,
ezek több időt vettek igénybe. A második harmadtói kőltői

':' rnüvek elemezve magyaráztattak s ily darabot r a-et tanúltunk
meg. k, k. Hoffmann Mór.

" Földrajz, Heti. 2' óra'. A magyar- korona országainak
f őldrajza. Ez az átmeneti intézkedések . beíejeződése folytán
már a jövő évben a IV. osztály tárgyai közűl kimarad. k . k.
Visontai János. . '

,.' Történelem; Heti 3 óra. Ókor. Agörög6k és rómaiak
története Augusztusig. k.. k. Dr. Mangold Lajos.

, Mennytségtan Hetenként 2 óra. Ellentett mennyiségek
ismertetése,' azok összevonása s a négy művelet. Algebrai.

, mennyiségek ismertetése. Egy és több tagú algebrai képletek-
kel, egész és tőrt képletekkel való 'számolás, hatványozás és

·gyöké.rvoná,s, a négyzet és kőbszarnitasok teljes begyak~rlása,"
betüés nyilvános számjegyekkel. - Az egyenletek és azok .al, ._
kalmázása. Elsőrangú egyenletek, egy, két,' három ismeret-
lennél, k. k Mocnik-Szász. . ~ ,
. Rajtől6 'mértan. Heti 2 óra, Tömör mértan egyenesek
Iekvése eg~'másra s .a térben. Testszögek. Szabályos sok la-
pok A testek származása. A testek fölületének és tömörségé-
nek meghatározása, k. k. ,Mocnik-Schmidt. - Ornamentális
rajz folytatása Landari után. ' - ." _

.Ásvány tan. Heti 3 óra. Cherniai.előismeretek , Ásvány tan; "
Kristálytan. ~A,? ásványok rendszere. Közettan és földtan alap-
vonalai. k. k. dr. Róth Samu.

'1!estgyakorlat. Ének. 2 -2 óra.' .Seabadkéei raJz
3 óra.'

',"



·':.' . rJ' '.
'V," Pálya., és jU.t~lóil1dijak,,

Azon :"rh,agy~fotstági' születésű tanúÍók, -Ó: kiknek anya-
nyelvük nem a magyar,' s ez intézetben egy va<.;y több' 'év-
alatt' a magyarnyelvben kitűnő sikert ínuratriak fel, pályázat
útján részesülhetnek hárman J-!f Iorint os jutalomban, A pálya:" ,~.

" munkát ez évben. junius -r-ikén Bohus, Pál tanár felügyelete,
alatt dolgozták a tan teremben, czirne . IIAz, erdő a négy év--
szakban." , ~ Pályáztak 13-a'n, Alapítottak ezen pályadijakat: .:
Zajden Maria. Szabő Endre és Szabó Mihályneszül:' Zajden ,
Anna, egyenként 100'-100 forintban, melyek .l::,olo·ja adatik
ösztöndijúl.

, A jóerkőlcsű és szorg alrnas tanúlök részére ösztöndíjat
alapitott Würzler János, mely összeg 1334 írt, s melynek 6· O/~_

, tólija 10-10' foriritos részletekben osztatik ki úgy, hogy' le';
'heteHeg minden osztályból két jeles növendék, részesüljön ab-

han. Ha a jeles tanúlők száma kettőnél több, akkor' sorshűzas
, dön that, jeles ~Q~9tt. '.,' , ,

Második ösztöndij alapitóúl Glacz [őzsef tünt föl 255' fo-
"rinttal, melynek A O!o·tóJi jövedelme 10 frt, 20' kr, a tanári
kar által; :szorg almas és "jő erkőlcsűn'övendéknek egés~ ta-
nulási idejére, adatik. Előnyben a "til.llári ~vagy lelkészi pál yára
készülök részesűlnek/ J elenleg Mülle"r György Vlll-ik . osztttl yt
végzett ifjú élvezi, s az: évi bizonyitvany előmutatása, illető-

, leg az érettségi vizsgalati eredmény után a g yrrinaeium ig ae-'
-gatöjaná] megkapja. ' , .

Harmadik jutalmat Witty 'Sámuelné alapitotta. 50 forint-
..•, ban F'%:'m. Ez: mérnöki ,pétlyár§l,Készűlt fián;tk emlékére zda-
"-, tott, oly kikőtésse1; hogy a számtanban legjelesebb, nőven-

dék, nyeri. Jelőliaszá.iht~n -tarrára, , , , . '" '
, ': Negyedik jutalom a helybeli izraelita hitközség által ala-'

pitott rés kezelése alatt megőrzött 200 íorin tos alapitványnak
5,%-tóli)0 forintot tevö kamata, 'melyet a' magyar' nyelvben"
sikert rnutató idegen, ajk'ú 'növendék nyerhet el' felekezeti kű-
lömbség' nélkűL, " ,

, Ötödik jutalmat Rácz: Ádám helybel i polgár alapitott
, Ion frtbao:' nldynek ' P./o~tóIijaszp.gén y, jS~í~kö1csü' es -jeles'

.. tehetségű növendék részére a tanári .Jear által=itélhető oda,-
" ,A:pályaJ>' jutalomdijak ct.június .23:.án megtartott nyilvános

.viz'sgá'laton a:hagy0rpáríyo:Z6k akaratáhoa -képest Iőnek kiosztva.
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, ,VI. ~aDs~eJiek sza,po~odása,.:' :»

Agymnasiumi nagy 'könyvtar részére folytatva megsze-
reztük : Az osztrák magyar' monarchia írásban és képekben
czimű jnűnek további íűzeteit -' A folyóiratok és lapok kö-
zűl : Középtanodai tanár egyletköz]önye; Magyar nyelvőr;
Prot. egyh. és isk.' lap; Evag, egyház és iskola; Vasárnapi
újság }. Világ krónika : - A magyar korona országainak tiszti
ezim és névtárát 1887-re. A gymnasiumi tanítás terveés utasis
tások I887-ben megjelent kiadását.

; A nm. vallas- és közoktatási ministeriurn adományozá.
sáből gyarapodott: A közoktatás állapotáról szöló és az or-
szággyülés elé terjesztett XV-ik évi jelentéssel 188S/6 b61, az
országos tanítói- nyugdij és gyám alap 188'S-ik évi " állapotáról
szóló jelentéssel, könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtá-
rak számára, és a gymn. tanitás terve és utasitások- 1887-ben
megjelent kiadásával.

Békési Gyula kir, tan. tankerűleti főigazgatótól: Utasítá-
sok a gymnasiumi tanitás tervéhez I88o-b61.

Ballagi Károly kir, tan, tanfelügyelőtől: Nemet nyelv.
tanának új kiadását.

Az Aihenaeum r. tarsrilat kiadásáb6l : Földrajz. Első kö-
tet. Europa 'főldrajza dr. Hunfalvy Jánost61.

Hornyánszky Viktor kiadasaból küldetett: A magyar
nyelv rendszere rövid kiaddsban-Szinyei Józseftől, Magyar ol-
vasó könyv ifj. Szinyei J. dr .. 1 rész és IL rész.

A miskolczi polgármester -űtján kaptuk: Miskolcz város
története és egyetemes helyirata czimü munka .' első kötetét,
dr. Szendrei János.

A franklin-társulat kiadásából.s Nérriet mondattan dr;
Szemák 'Istvántól ; szerkesztéstan, A stilestika Il-ik része Gób
Imrétől. A magyarok története középiskola alsó oszt. Man-
gold Lajos.

Eggenberger- féle kereskedésből: Latinnyelv és szótar
, és Latin olvasó a gym. I. Il.-ik osztályának Szilágy! Moriez.
Földrajz gymn.számára. Dr. Brózik Károly-Pasalavszky József.
től 1. rész Eur6pa. ~..,c. ,',,-~ "1,' ;,:, [;"C;,,' ,

ce ' Larnpel RüHert.'·kiádásábófi: A;(Im'ágyiiccáHdrri lés Eur6pa
(Jl:H;crífrésigrneK';)foHrirá~a';'yi's6n~~i Jáhó§oé'~;Bh~bás;;Vinezét51.
Batizfalvy Biblia ismertetéá,":S&l1ulct latin ~:.nydiVta.[Í},IS<íhtíl<!!z la-
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tin olvasó I., Szénassy Latin olv~M, -Tornor Magyar olvasó
1. II., Lange Atlasz na~y kiad., Mocník Számtan, Felsmann
Ném. nyelvtan, Gretes nérner nyelvtan, Koltai Stilisztika 1/2
Visontay Magy. állafn 18-ik kiadáa; .

Dolinay Gyulától: A tigrisbú~ czirnű regény.
Sártoryné és Dullházy kiadásab ól : Uj könyv. Serédi

Jenő.

VII. Tápláló intézet.

A tápintézet teljes jótéteményében 4 tanuló részesül t :
kedvezményt Ir nyert. - jövedelmét alapítványok karna-
tai, a tápláló intézet növendékeinek befizetései, és a tiszai ke-
rületben engedélyezett könyör adorntínyok gyüjtése képezik.

A tápláló intézet növendékeit az iskolai ephorus he-
lyezi el, és havonként a szükséghez képest látogatja és el-
lenőrzi

A belépők 80 írtért szállás, fűtés, rnosás, rendes. ebéd
és vacsorában részesűlnek és kapnak megfelelő kenyeret.

Csak olyanok vétetnek föl ez intdietbe, kik az iskolának;
növendékei. .

VIlI. Tanulók névsora, valláSa,és születés helye

Első osztály.

1. Albert István reform. Miskolcz-Borűód
2. Domonkos Pál ágost. ev. Miskolcz~i3'orsod, kimaradt
3. Emericzy Emil., ., MénhardSzepes
4. Grünfeld Salamon izr. Miskolcz-Borsod
5 Hajász Pál ágost. ev. "
6. Halapka Pál róm. kat." "
7. Hlatky Gyula ágost ev... .,
8. Hollander Sándor izr. Alsó-Hamor-Borsod
9 Hön el Pál Dániel ágost ev Matheész-Szepes

10. Kesztenbaum Aladár izr. M -Keresztes-Borsod
II. Klein Miksa izr Saió-Ivanka-Borsod
12 Kocsis László reform Miskolcz-Borsod .
i3,.Kovács;· Ede ágost. ev. Springfield Massaschusset Amerika,
14.. ,T.Jesko Lajos ;, "Misko)~~-Borsod . . .



IS. Lichtenstein Pál'ág: 'ev' Miskolcz-Borsod
1(6. Máhi' Dez ő '. MetzensefAbauj
17;' Mathern Ottó., Felka-Szepes'
18. Maur er J<ínos II • Matheócz-Szepes
19. Mauricz Károly. ,,"Göllnicz • kimaradt
20: Molnár Kálmán reform. Miskolcz-Borsod

.21. Novak József ágost ev. Miskolcz-Borsod
22. Paulovics Lajos" JJ

23, Peschko Vilmos ágost. ev. Felka Szepes
'24. Pintér Errió : izr. Kassa Abony
25. Szerda helyi Zoltán .róm. kath. Miskolcz-Borsód
26. Szepesik Lajos ágost. ev. " "_
27. Valko János " Göllnicz-Szepes
28 Tormay Andor " , Tapolcsan-Borsod
29, Végh József Endre reform. Jlező,Kovacsháza.Csanád
30. Záhorszky La szló 'ágost. ev. Miskolcz-Borsod

- i

Magán tanulők

31. Hajasz Jliklós ágost. ev. Tállya-Zernplén-
32. Hajász Pál

1. Bo6r Károly ágost. ev Miskolcz-Borsod
'2 Br ecska Kálmán róm. kath Tokaj-Zemplén
3. Bucsán Lajos igost. ev. Miskolcz-Borsod
4· Haniszko János. .'"
5. Krausz Emil' "
6. Lichtenstein Laszló !'
7; Yáhr Gusztáv, Gyula Metzenséf-Abaúj '
8. Magyar Mátyás .. Miskolcz Borsod
9. Mauricz Bela :" Gőllnice Szepes .

10. Murgács Lajos ". ,. .Miskolcz Borsod.
II, Novák Imre ,... " .
12. Prámer Gu·sztáv.,;' _ " " "
13. Prileszky Kálmán rom. kath Salgo-Tarjan Nograd kimaradt
14, Riszdorter Gyula ágost, ey. Béla Szepes
IS_.Szegheő Barna-.: t ~ .' ,,: Misklocz-Borsod
r o, Teöreök Mihály "".. :,,: Nagyfalu Árva
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17. Ujagh Zoltán ágost. ev. Merény Béla-Szepes
18. Zéthy Kálmán" Gyöngyös-Heves

Magán tanulók.

19. Bay Bertalan reform.
20. Hubai Miklós
21. Lukács Béla "
22. Schwarcz Adolf izr.

Boldva-Borsod
Dobfenek-Görnör
Miskolcz-Borso d

T.-KesziBorsod

Harmadik osztály.

1. Brózik Emil ágost. ev. Nagyfalu-Árva
2. Corbaz Lajos F. E. reform. Genf-Schweiz kimaradt
3. Eszterák Kálmán ágost. ev. Miskolcz-Borsod
4 Friedman Béla izr. Bánréve-Gömör
S. Hlatky János ágost, ev. Miskolcz-Borsod
ö. Kassó József" s"

7. Klein Alajár izr. M.-Csáth-Borsod
8. Lichtenstein Imre ágost. ev. Miskolcz-Borsod
9. Mesko Béla ""

1o. Nemes Béla Kölcse- Szatmár
II

II. Polez Sándor " Miskolcz-Borsod
12. Politi Pál görög k~leti "
13· Radvány Isrvan ágost ev. II "

14. Santha Ernő rom. kath. S. A. Ujhely Zemplén kimaradt

Magán tanúló.

IS. Forgács Jenő ágost. ev.
16. Gal tner Herman izr.
17. Hörk Pál ágost ev.
18. Kis Árpád "
19. Rolik Gyula " "
20. Simon Barna reform.
21. Szakal József " n

Kassa Abaúj
Edelény .Borsod

n -,
Budapest Pest

Edelény Borsod
Hangács Zemplén
Boldva Borsod

Negyedik osztály.

1. Czékus István ágost. ev. Kun-Tapolcza Gőmör
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2. Dick Péter izr. Liszka-Zemplén
3. Fleisvig József izr. Miskolcz-Borsod
4' Hajasz Lajos ágost, ev. )
5. Hartman Gyula izr. ""
6. Klein Arthúr » Domand- Heves
7. Kohn Ferkas " Miskolcz'Borsod
8. Ochs Gábor ágost. ev. Szikszó-Abaúj
9. Rosenberg Samu izr. Miskolcz-Borsod

10: Roszik Lajos ágost. ev. ) "
1I. Schwarcz Izidor izr. Pány Abaúj Torna
12. Stefani Gusztáv ágost. ev. Diós Győri gyár Borsod

Magán tan úló.

13. Schwarcz Béla lzr.· Tisza-Keszi Borsod



IX. ~ jövő évre szóló előleges jelentés.

Az 1887-8 iskolai év szeptember 5-kén veendi kezdetét. Be-
itatások szeptember 1 jétól 4-kéig tartanak a gymnásiumi épületben
reggel 8 órától; ,a pótló és javitó vizsgálatok 1-jéWI délután 2 órától
előleges bejelentés utján fognak kitűzetni.

A felvételnél fizetendő beirarás és tandij fejében eQ:ész évre 15
forint, csak indokolt kérelem folytán engedhető meg kivételes esetek-
ben a félévenkénti fizetés.

A tápláló intézetbe felvétetui akarók kérvényeiket az igazgató-
sághoz augusztus 25-ikéig terjeszesék be, a kiknek, -félévenkénti elő-
leges fizetés mellett 80 forintért szállás, fűtés, mosás, ebéd és vacsora
megfelelő kenyérrel fog adatni. '
. A felvételnél eddig szükségeIt iskolai bizonyitvány és kereszt-

levélen kivűl a 12 évet betöltött növendékeknek orvosi bizouyítvány-
nyal igazol niok kell, hogy az 1887. évi XXII. t. ez. értelmében, a
himlő oltást másodsllor is kiállották, vagy hogy az alól törvényesen
fel vannak mentve; ennek hiányában föl nem vehetők. A fent emlitett
rendelet igy hangzik: "A nyilvános és magán Iskolák és tanintéze-
tek növendékei életük 12. évének betöltése előtt, iparos tanonczok pe-
dig felvételük alkalmával újra oltandók, ha az újra oltási idő előtt
5 éven belűl valóságos himlőt nem állottak ki, vagy nem igazolják,
hogy azon időn belűl eredményesen beoltva voltak. Azon növendékek
és ipartanonczok, kik nem igazolják. hogy életűk 12 évéig újra óltattak,
vagy 5 éven belől sikeresen beoltva lettek, vagy valóságos himlőt állottak
ki, a tanítók illetőleg iparos 'gazdájuk által az illetékes első
fokú egészségügyi hatóságnak bejeJentetnek. A hatóság az ily növen-
dékek újraóltása iránt megteszi a kellő intézkedést. Az ilyenek a polgári
és középiskolába s az ezeknek megfelelő vagy magasabb tanintézetekbe,
illetőleg iparmühelyekbe addig véglegesen fel nem vehetők, mig az igy
kiderült hiány pótolva nincs, vagy nem igazolják azt, hogy az újra oltás
kötelezettsége alól törvényszerint felmentettek.
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X. A tanulók létszáma. honossaga, vallása, anyanyelve, életkor~,:'··

előmenetele. ,.
~)



Elemi iskola.
1. Jelentés az elemi iskola, 1886-87 -ik tanévről.

Az 1886-87-ik tanév szeprember ö-an vette kezdetét
ezt megelőz5leg a beirátasok tartattak az - ez évre meg-

választott igazgató által. Beiratott 83 fiu és 101 leány, ösz-
szesen 184 tanúló. Ezek között 59 más vallású. Tankönyvvel
és írószerekkel minden tanúló el volt látva - a mennyiben
a szegényebb .tanúlők az egyház áldozat készsége é s a tani-
tók buzgalma folytán ingyen láttattak el ez évben is a szük-
séges .tanszer ekkel. Egész tandij elengedésben, részesűlt 43 ta-
núló, féltandijjal felvétetett '10 tanúló.

A tanlúók egészségi állapota az elmúlt évben kedvező-·
nek mondható -- a mennyiben fordúlt el ő egyes betegség,
de járványos betegség nem akasztotta meg a tanitás rendes
menetér,

A mulasztás minden két hétben a polgármesteri hiva-
talnak beküldetett. Örvendetes tudornasűl adhatom azonban,
hogy igazolatlan mulasztás alig fordult elő az egész évben.

A szokásos félévi vizsgák ez évben február 12--13 nap-
ján tartattak - a mennyiben az iskolaszék, a tanitói kar -
és néhány szüle kéreime folytán próbakép a téli hónapok tar-
tama alatt a 9 órától II óráig tartó tanítast hozta be' - s
igy az első félév ez okból tartott két héttel tovább -';. mint'
rendesen ezelőtt. _ -á

A nyári, vizsgák junius 2S -26·án fognak megtartami.
Folyó év april 4·én váratlanúl elhalt Röck Gyula '·szere·

tett iskolaszéki elnőkünk - .rövid ideig .bár;: mindössze két
évig vezette iskolánk ügyeit - de lelkének egész rneleg sé- '.
gével, nemes önérzettel karolta fel munka körét., - Lanka- I

datlan buzgalma, hat írtalan'[jóakarata "és melegerdeklő<;lése.'



22
I - ; -

iskolánk iránt' - sok szép reményeket költött fel lelkünkben,
a jövőre nézve' ..:... és ime a kérlelhetlen halál, férfi korának
delén ragadta el közűlünk.

Fájó emléket, nagy ürt hagyott maga után .
. Az egyház és az ifjúság ~gy hervatag koszorút tett

koporsőjara - de nemes törekvésének emlékér örökre megőrzi.
Nemesen töltötte be hivatását, igen fájó volt a megvá-

las - a végső isten hozzád. -
Áldott legyen emléke közöttünk.

Gyámintézeti és ke~ületi árvaházra adakoztak
az elemi ~iskola 1.-11. osztályában.

,

--~

_.- - _o.

Gyáminte· Kerületi
N é v

I
zetre árvaházra

-frl.1kl\ frt I kr.

~

I
1 I1 Farkas János ! - 2

Calla Zóltán 16 10 -
3 Grofcsik Károly 5 10
5 Hutter Pál 5 4:
4: Istvánko Gyula 3 ">,.,,;

(5 I Kopnyik Gyula 3
I

4:
7 Liesko Emil 3 2 "
8 -Mialkovszky Sándor 4: 4:
9 Műller Károly- ~ 2 4: i

.1
.-

O Orosz Géza 30 ,-
1 Padiszt János 1

c

I 2 1 I-2 Polacsek Lajos - 10 10
2 8zabó Imre

I
4: R

4: - Szikula János o o ! 2 j 3
5 -Seurovi József - o I 2 2

Iti Alber~ Kálmán - , ' I c;'J' tO 10
7 Altmann:; Barna ...• ,J.~. ~CJ ~,_J;/

( 5
.

" r" .- ' :í 10
8' -Barttis Dezső " 0-10 ,f 20

I
·1

9 : Detreeke Károly -o

'o 4 ,ll -10 ', ..

Ö Dusza, Pál 10 :1 10'I -,

Sor
szám



, Sor-,
szám J

.

N é V~
Gyáminté.- Kerületi .. 1,

zetre árvaházra
...•... ,

'írt I kr. frt '1 kr.

2
11
4

,
i "j'\;-; j

21
22
23
23
24
25
26
~7
28
29
30
31

I 32
33
34
35

I 36

I ;~ \
39 I40
41 I
42
4844

1

45
4-647
48
49
tlO

Farkas Gusztáv
Gyorgyevics József
Havér Kálmán
Heinernann Gyula
Hlatky Lajos
Huska Károly
Kaunicz Lajos
Kmosko Géza
Hokancsik Pál
Kopnyik Sándor
Leszih Dezső
Lipták István
Magyar Kálmán
Majerszky jözsef
Marko László
Melczer Béla
Munka István
Novák Kálmán
Polacsek Gyula
Polnisch Géza
Polnisch Károly
Ravasz János
Roszik Béla
Sassy Etele
Schvarcz ·Béla

. Szeghő József
Szeremlev Emil
Szikula József
Tóth Ferencz
Tóth János
Zsáry Kálmán

Összesen

I
,1

I 2 '11

10 il
4 '11,
4 "

02\1
-II
10 ii
- il

II

3 '\20 !
4;

II
,41'4: 1

15

4
421
2
4
4
2
4.
2
2.

32 ,

4
4

10
2

2

4
2
4
6
1
4

i 10
4
4

10

'\ BZ

,..,
o
1

,10
3 ,14

ti I

<iC:: I

-'
2

10
1
4
4
6
6
4

10



III~,és IV. osztályban'.
-- -'- . " ~

Sor- N é v IGyaminté-I· Kerül.eU I
szám zetre arvahazra

I frt I kr, frt I kr.=

d II

-
Bajkor Sándor -4 4
Polacsek Barna

II
10 10

1 3 I Pintér Jenő, I 10 84 Varga István I '4 45 Lichtenstein Gyula l 17 , 20
6 Lányi Dezső 20 1, IQ
7 Schwarcz Gyula 3 I

I
4

8 Zurich Kálmán , 10 I 10
9 Danielisz Sandor 10 !

\

1010 Lang Arthur - 20
11 Kaunicz Károly

I
4 2

I 12 Kripko Mihály 20 1013 Berzy Sán dor I

I
10 i 10I

I 14 Hutter Dezső 1 I 4
1I 15 Boor Győző

!
4' s

I
16 Pontos Ernő 20 4
17 Molnár Károly I - I 10
18 Sassy Árpád

I - I I 5
I19 Danielisz Gusztáv 1. 41

I 420 Steinhűbel László '1 I -1 10II
I
I I21 Novák Vilmos 8: I 2 Iil

I ~ !22 Szikula Gyula II I 2;,;1 :23
I

Zurich Géza
\1

10 1024 Danhauser József 5 525 Wachter János , . 8 ', 4
Összesen 1 8,~ 1 91 I

- !

Az I-ső és ll-lk lea nyosztályban.

1 Horváth Irén 32 Fodor Emma 6 3
3 Fodor Ilona

-,
6 i I 321 1

)
4 Kulcsár Zsuzsanna

1,
2

5 Biró Ilona 1 --1 4
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180r-
Gyaminté- Kerületi

szám Né V zetre árva házr

I
~ irt I kr. frt I kr.

I
I I

6 Biro Giu IIa l 4:
7 Huber Ilona 5 28 Danielisz lrma I 1 1

I 9 , Konrád Ilona I I
1

I 10 Kassay Irén

I
2

I 11 Károlyi Karolin i

I 12 Zsáry Julia 3
I 13 I Zsáry Zsuzsanna 114 1

Kübech-r Anna 1

I15 Farkas JúIia ~
16 Bajkor Irén 5 4
17 Prohászka Klern ent!n 3 3

I 18 Prohászka Gizella 3 3
19 I Balk ovics Kernél 1 2I 20 I Plesch Margit I l

[)

I 21 II Hajász Terez i 1
-1 22 I I

I
Sipos Margit I 1

I 23 li Eötvös Mária
I

4:
I 24 I Polez Etel r:

I 251
v

Novak Julia 5 5
I 26 ' Sáska Margit 4
I 27 Kerékgyártó Irén 4

~8 Kralovánszky Gizella 10
29

1
Húber Mária 5

30 I Sándor Angella 5 I I
1 31

[.
Kulcsár Katalin

I
21 !

I

I
32 Szepcsik Ida ~I33 Kopácsi Ilona

I
DI

Összesen f)'8 I 84

·1
m..ik es IV ík leanyosztályban.

I 1 Pontos Gizella 4: 10
I 2 Dien rda I

2'1
4:

II I

~-

al
l
I

i
I
1

I
I
I



~~~~~~~~~~-~-~~.~~~~~~~~~~~
-1 I Gyáminte· Kerületi !

s~~~ N é v I zetre árvaházra'
fr( I~ írt I k r. 1

3
4
5

~i
91

10 I
11
12
li{
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 í I
25
26
27
28
29
30
3r
32 \
33 '
34
35
36

Polnisch Janka
Alberth Margit
Krausz Paula
Pi ntér Piroska
Klein Lúiza
E<;zterák Margit
Futasz Zsuzsanna
Vandrák Borbála
Fűrész lrma
Novák Piroska
Bereczky Mathild
Berzy Mathild
Schneider Vilma
Schneider Teréz
Bató Mária
Törös Erzsébet
Deuts Herrnin
Kiss Mária
Molnár Mária
Fischer Julia
Eigner Róza
Sándor Margit
Sch varcz Antonia
Schvarcz Erzsébet
Szobráncz)7 Piroska
Mayer Ró~a
Sebafer Erzsébet
Mateidesz Margit
Fodor Mária
Leuchtrnann Emma
Greisiger Gizella
Czékus Piroska
Kassay Izabella
Szentiványi Margit

II
-j

2
lj 10 III

li 10 ; ~ I

I

5
'I 10 10

I 4
1 b~ 11~
ilO

4
10 rO

1 [)
5
1

10
8

1~ )
1 I

I ;~ I
4

40
10

4

11~
30
30
4
4

10

5
;)

10

20

II

I

l
I
J

!

10

10

fl
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Gyaminté- .KerüleSor-
szám Né V zetre árvaház

~ irt , kr. frt I 1\

I I
37 Bródy Malvin

!
10 1

38 Bartány Ilona 2I I

39 lstvánko Mária 4
40 Patty Margit
41 Kaszrner Emma 1
42 Reinicz Ilona
43 Czakó Borbála
44 Mártonffy Erzsébet
45 Szeremley Luiza 1C1

Összesen 1 60 ;) 7

-.
ti
ra
1'.

o
5
4:
5
O
It

2
1

4

Az iskolai Takarékpénztár kimutatása.

A.z iskolai takarékpénztár ez évben, az iskolaszék ha-
. tározata folytán. kezelésem alatt életbe lépett .- a növendé-
kek minden hónapba 4-szer -. s igy az egész évben har-
minezszor tették be összerakosgatott kr ajczrirjaik at,

A forintra felszaporodott összegek a miskolczi takarék-
egyletnél 4 százalék mellett a betev/í nevére tőkésitettek:

Betevők voltak a következők :
1. Fűrész Irma 2. 76
2. Greisiger Gizella 1 J. SO -
3, Molnár Mária 1. 56
4 Szentiványi Margit 7 29
5./ Istvánko Zsuesanna l ,
6. Mayer Róza 5. 60
7· Piutér Piroska I. 35
8. Kaszrner Emma 1. 15
9· Schvarcz Antonia 31. 73

10. Polnisch Janka 6. 84
II. Fodor Mária 3. 96
12 Krausz Paula 2. 59
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13. Sándor Margit 1. 62
14' Eszterák Margit 4 40

15. Dien lda 1·39
16. Kiss Mária -- 40
17. Czékus Piroska 10. 3?
18. Molnár- Karoly 1. 70
19. Danielisz Gusztáv 1. 84
20. Danielisz lrma 1. 31
21. Szeremley Luiza - So-------Tesz az összes betét 100 Irt 76 kr.

Iskola.szék.

Ideiglenesen helyettes elnök Dr. Markó Lászlo gym-
násiumi felügyelő úr, jegyzője ifj. Czékus István. Tagjai hi-
vatalból : az egyház fölügyelője, !elkésze, igazgató, és a ta-
nítói értekezlet által beválasztott egy tanító, jelenleg 'Wolf-
gang Lajos. Választott tagjai: Albert Ede. Fűrész Feren cz,
Kulcsár Károly. Leszih Miksa, Maruzsák Károly, Mezey Pál,
Ruzsinszky István, Schmidt Mihály.

T~tltitóikar.

1. m Czékus István az 1- II fiu osztály tanitója. Isko-
laszéki jegyző. Osztályának Összes tantárgyain kivűl tanitja a
III- IV. fiú osztályban a tornászatot.

2. Gebe Endre a lll. IV. Ieányositály tanitója. Ez évi
igazgató

3. Kulik Márton a lll. IV. fiú osztály tanitója.
4. Wolfgang Lajos I. II. leányosztály . tan itója. Iskola-

széki tag. Tanítja az éneket a IlI. IV. fi és leány -is ko laban,
5. Szerényi Karolyné a leányiskola kézimunka tanít6nője.

A tanítas anyaga.

Vallástan. 1. osztály. Erkölcsi elbeszélések, énekek imák.
Beszédértelem gyakor latok alapján.

JI osztály. Istenről, Jézusról az úri ima,' erkölcsi elbe-
szélések könyv. Németh s kisebb vallástam

If I. osztály. 1 félév. O téstamentomi történetek, 2 félév.. .



Uj testámentomi történetek Jézus születésétől haláláig. Tan-
könyv Németh Kis vallástana. -

IV. osztály. 1 félév Jézus példabeszédei a keresztyén
egyház rnegalakúlása, az apostolok. A reformatio rövid tör-
ténete. Tankönyv Német "Vallástan"

Magyar nyelvtan. I. oszt. Irva olvasás. Gépies olvasá s
beszéd és értelem g-yakorlatok

Tan körryv Gőnczy A B C.
II oszt. Tárgy - tulajdonnév. névmás, cselekvésszó,

névelő, az egyszerü törnondat és részei, a szavak írása és
elválasztása, . Tankönyv Nagy L. "Magyar nyelvtana c.

Ill. oszt. A mondat részei, teljes, hiányos és összevont
mondat.

A szavak hangzásunk és alkatásukra nézve. Tárgy, - rni-
lyenség és számnév. Cselekvésszó k. Jelzővel bövitett monda-
tok. Hely-, állapot-, eredet-, idő-, rnód-, ok-, vég- és czélhatá-
rozóval bővitett mondatok. Könyv. Nagy L. Magyar nyelvtan.

IV. oszt. Származott szavak,. képzök. összetett mon-
datok, [elzői-, tárgyi-, hely-, állapoto. éredet-vidö-, ok- és mód-
határozó melIék mondatok. Ige, rnőd, idö, szám, személy.

Igeragozás. - Könyv, Nagy L. Magyar nyelvtan. Né--
rnet nyelvtan.

- Számtan.
I osztálya számok felbontása egyenlő s egyenőitlen

részekre, 1-20 szamkőrb en számjegy ekkel s a nélkül
11. osztály. ugyanaz az I-JOO számkörben.
lll. osztály ugyancsak a négy alaprnületet az r ooo-en

felül számkörben, közönséges törtek. Könyv,
Emericzi számtani példatár 1. ll. lll. IV:
Földrajz.

1. ll. osztály. A család, szülei ház, udvar, iskola, tér,
épület, udvar és környéke.

Beszéd értelem gyakorlatok alapján.
lll. Az iskola szeba, épület udvar utcza tér helység,

határ, kőrnyék. járás, megye. .
Utak, vizek, száraz földek elnevezései. Megye, kerület,

ors--:ág, Magyarorszég egyes megyéi.
Könyv. Lakjts »Főldrajza."
IV. osztály. Magyarország egyes megyéi a Ill. osztály--

ban tanultak alap)án bövebben.



Osztrák-magyar rnonarchia. Európa és országai. A többi
földrész röviden. Könyv. Lakics s Földrajza. c

Történelem,
Ill. osztály. Egyes élet és jellemrajzok, elbeszélés és

olvasókönyv alapján.
IV. osztály. Magyarország történelme a honfoglalástóI

korunkig. Tankönyv. Ballagi.
"Magyarország történelme".
Természétrajz
I-II osztály. Nevezetesebb házi állataink és nehány is-

meretesebb növény leírása, különös tekintettel azok használa-
tára és ápolási módjára, Beszédértelem gyakorlatok alapján.

lll. IV. osztály. Az állat, növény és ásvanyország. Könyv
Rejsz természetrajza.

Irás'.
I. osztály. Irva olvasás.
ll. osztály. Utenyirás.
lll. IV. oszt. Szépirás.
Rajz a Ill-lV. osztályban. Egyenes vonalokból alaki-

tott alakok pontozott rajzfüzetben .
. Kézimunka. A leányiskola minden osztályában női ké-

zimunka.

Ösztőndijak.

Az elemi fl és leányiskola tanulói számára ösz töndija
alapitottak :

1. Tek. Fúrmann János ur egy 100 forintos ala-
pitváuyt tett az elemi fiiskola részére, oly feltétel alatt,
hogy ezen összeg után eső kamatok osztályonként - válta-
kozva - minden évben nyári vizsga alkalmával a tanitó kar
által a legérdemesebb szeg~ny tanulónak adassék.

2. Néhai Rácz István és Tímko Zsuzsanna 200 frt
alapityá nya, melynek kamatjait két részre osztva helybeli ágo
hitv. e c fiú és leánytanúlők sors huzas utján nyerhetik el.
, :) Néhai Würtzler János 2000 frtos alapitványa, rnelynek
kamatiaiból 4o Irt az elemi - s a többi felmaradt rész pedig
a gymn. ja vara esik, a 40 frt 5 frtos összegekben az elemi
fi- és leányi sk ola felsőbb osztályában járó legjobb tanúlók
között sors húzás útján osztarik ki.



31

4. Néhai Klein Endre 100 frtos alapitványa, melynek
kamat ja a fiiskolai azon két jó tanúlója között osztatik meg,
kit a tanúlók önmaguk jelölnek ki.

5. Prokopius Pál Fehér megyei esp. felügyelő, Szuhányi
Elemér nevében Zelenka Pál nevére 100 frtos alapitványt
tett, melynek kamat ja szegény árva gyermek felsegélésére
fordí ta ti k.

A fi-iskola nvöendékeinek névsora.

1-só osztály.

1. Albert Kálmán ágo ev. :\1iskolcz
2. Altman Barna" "
2. Bartus Dezső" Pest
4. Denecke Károly ágo ev. Miskolcz
5. Dusza Pál ,.» "
6. Farkas Gusztáv) Pál háza t. m.
7. Gyorgyevics József gör. kath. Nyíregyháza
8. Haver Kálmán ágo ev. Miskolcz t. m.
9· Huska Károly ,,) n

10. Hlatky Lajo s ágo ev. )
1 1. Heinemann Gyula ágo ev. "
12. Launicz Lajos ágo ev. )
13. Kopnyik Sándor" »Tiszolcz.
I 4 Kmosko Géza ,. ) Bpest
15. Ko kancsik Pál J "Miskolcz t. m.
16. Leszih DezsŐ ,. "17. Lipták Istvan .. " "f. t. m
18. Magyar Kálmán" " "
19. Majerszky József ágo ev. Miskolcz
20. Marko László ágo ev. Rozsnyó
21. Múnka István róm. kath Bárczika
22. Melczer Béla ágo ev. jliskolcz t. m.
23. Novák Kálmán r. kath. Esztorgem-Dorog
24. Polatsek Gyula ágo ev. Miskolcz
25. Polnisch Géza ágo ev. fél. t. m.
26. Polnis ch Károly) » fél t. m,

t. m.
t. m.
t. m.
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Z7. Ravasz János' " Zsebfalu Sáros m. f. t. m.
28. Roszik Béla J Miskolcz
29 Sas sy .Atilla helv. reL »
30. Sz erernley Emil. J •

31 Szeghe ő [őzsef ágo ev. "
32, Szikula Jószef"" "t. m.
33. Sch varcz Bé 1a" " Zólyom f t. m.
34. Tóth [ános .,. "Misknlcz t. m.
35. Tóth Fere ncz helv. ref: Miskolcz t. m
36. Zsáry Kálmán ágo ev. r

1. Farkas János
2. Galló Zoltán

, '3. Grofcsik Károly
4. Rutter Pál
5. lstvanko Gyula
6. Kopny ik Gyula
7. Liesko Emil .
8. Mialkovszky Sándor
9. Müller Károly.

10. Orosz Géza
ll. Padiszt Lajos
12. Polatsek Lajos
1 it ~zabó Imre
14. Szikula János
15. Szurovi József

II·ik osztály.

Onga t. m.
Zólyorn-Szv- András

Misk ol cz t. ro
t. m.
t. ro.

"
II "
"
" "
" "., "

"Nógrád 8. Tarjan t. m.

"
róm

ág
kath.
ev.

Csarh
Miskolcz t. ro

"
" "

"

• t. m.
Bihar-Ér Mihály

III -ik oszt ily

1. Bajkor Sándor ágo ev. Miskolcz
2. Berzy Sándor helv. ref, Miskolcz
:3. Danielisz Sándor ág ev. Miskolcz
4. Futasz Lajos ágo ev. MiskoJcz
S. Hutter Dezső ágo ev. Miskolcz
6. Hlatky Barna ágo ev. Miskolcz t. m ,
7. Kaunicz Károly ágo ev. Miskolcz t. m.
8. 'Kripko Mihálly ágo ev. Miskolcz
9. Lányi De •.ső . ágo ev. Miskolcz
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, 10. Lang Arthur rom. kath. Horváth Konstenicza
I 1. Lichtenstein Gyula ágo ev. Miskolcz
12, Piutér Jenö .móz. v. Kassa
13. Polacsek Barna ágo ev. Miskolcz
14. Reoli Károly helv. ref. Szolnok Kákató
JS. Soltész Károly ágo ev. Miskolcz t m
16. Schvarcz Gyula ágo ev. Z6lyom f. t. m
17. Zurich Kálmán ag. ev. Miskolcz
J 8. Varga István ágo ev. Gőrnör Királyi t.m

IV.-ik osztály:

1. Boor Gy~ző ágo ev. Miskolcz
2. Brucker Odön., " Miskolcz
3. Danielisz Gusztáv" Gömör-Dobsina
4. Danhauser József " Miskolcz, t. m.
5. Mahr Kálmán" " "
6. Molnár Károly helv. ref. "
7. Mrencso Ferencz ágo ev. ,.
8. Novák Vilmos rom. kath. Körrnőcz-Bánya
9. Pontos Ernő helv, ref. Szathmár

10. Sassy UbuJ " Miskolcz
11. Steinhübel László ágo ev. Miskolcz
12: Szikula Gyula ") t. m.
13. Zurich Géza" ,. Miskolcz
14. Vachter János Miskolcz

Leányiskola, növendékeinek névsora.

I-ső osztály.

1. Biró Ilona helv. reform. Apat. n.vfalu Sz: Doboka
2. Danielisz Irma ágo ev. Miskolcz
3. Eötvös Anna rom. kath. Miskolcz
4. Fischer Margit ágo ev. ,.
S. Fodor Ilona hely. ref. " _
6. Grünberger Terézmoz. v. Miskolcz, I, t. m.
7. Hajasz Teréz ágo ev. ~
8. Húber Mária " ,1
9· Jankó Júlia

10. Kalmár Erel " ~,
" "

,,
Horodenka Galiczia. ,t,' Ol.

Görömböly t. m.
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Ir. Kaunicz Zsuzsanni ágo ev. Miskolcz t. m.
12. Kerékgyártó Irén helv. ref. Pest
13. Kiss Berta ,ágo .ev. Nyiregyháza
14. KissMargit v. ;l - -" .

15. Kopácsy nona helv. ref. Miskolcz
16. Kulcsár K;:ttalin ágo ev. ., t. m.
17 Kulcsár Zsuzsanna ágo ~v. :Vliskol~z t. m.
18. Kralovánszky Gizella "lJ Mácsa Pest .
r 9. Lehoczky Borbála, ág ev. Király Lehota
"0. Polcz Etel ., l' Miskolcz
21. Prohászka Gizella rom. kath. Kolozsvar ,
22· Sipos Margit . ,,' 'l Miskolcz
23' Szabo Etel ág., ev. •
24' Szentiványi Margit " "
25. Szepcsik Ida .l " II t. m.
26. Tóth Róza helv ref " trn
27. Trillhaas Margit ágo ev.
28, Zéthy Zsuzsanna ,.
29. Zsary julia
30. Zsáry Zsuzsanna »
31. Veisz Hanni móz. v. Salgó- Tarján

i,

lj t. m, ',...

"

II-ik osztály.

1. Bajkor Irén ág ev, Miskolcz
2. Balkovics Kornél ; " "
3. Berzy Jolán. ;;" •

_4. Bielek Margit " " .
5 . .Biró Gizella helv. ref, !.pát· N. falvaSz. Doboka
6. -DeneckeMargjt ágo ev. Miskolcz
7. Farkas-julia .: P~lháza.Abauj t. m.
8. Fodor Emma helv. ref, Pest-
9. Grenyo Paula ágo ev. Zólyorn :'. ~

10. Horváth hén hely, ref Miskolcz f. t. m.
JI.. Hűbér Ilona ág.~ev. MisKolá.·

.ú: Károlyi Karolin .:,ágo ev; Jász-Kisér t. m.
13 Kassay Irén ;[.helv.!ref Si-Kazince ...:

-14, Konrád Ilona ágo ev. Miskolcz t.· .m..
. 15' Kübecher Anna" "Mi~kolcz '

16. Leuchtmann Róza moz, V. Miskolcz
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17. Malo Julia ágo ev. Miskolcz t. m,
18. Novák Juliaág. ev. Miskolcz
19. Plesch Margit ágo ev. Miskol cz
20. Prohászka Klementin r .. kath. Kaposvár
21. Sándor Angella r. hath. Budápest
22. Sáska Margit ágo ev. Miskolcz .
23.. Schaffer Heléri. móz, v. "
24. Zitkovszky Teréz róm. kath. Miskolcz
25. Világhi Gizella » Budapest ..

IlI.ik osztály.

1. Bató Mária ágo ev. Miskolcz t. m.
2. Bereczky Mathild" t. -m .
3. Berzy Mathild "
4. Czékus Piros lJ n . t. m .
.5. Dien Ida » f t. m.
6. Eigner Róza móz v.
7. Eszterák Margit ag: ev.
8. Fischer Julia' ágo ev. Nograd. S.=Tarjant.
9. Tutasz Zsuzsanna ágo ev. Gömor-Rozsnyó t. m.

10. Fűrész Irma ágo ev. ~liskolcz
II. Greisíger Gizella· ág. ev ...
12. Krausz Paula. ".. > kirnaradt
13. Kassai JzabeUa helv. ref. S.-Kazincz
14. Leuchtrnan Emmamóz. V. Bihar-N-Várád
15. Mártonfy Erzsébet róm kath. Miskolcz
16. Matheidesz Margit ág ev. Görnör-Kövi
17. Meyer Róza ágo ev. Bécs
18. Molnár Mária helv- ref. Miskolcz
19. Patty Margit ágo ev., Pest-Apostág
20, Pontos Gizella helv. hitv. Szatmár
21. Reinicz Ilona máz. v. BorsodSzendrő
22.Sandor Margit róm. kath .. Budapest
23. Sneider Teréz ágo ev. Miskolcz
24. Schvarcz Antonia móz. v. Miskolcz
25' Schvarcz Erzsébét ág ev. Zólyorn f, t. m.
26. Szeritiványi Margit, ágo ev. Miskolcz i

27. SzeremleyLuiza hélv, ref. "
28. Vandrák Borbála ». .,

. ~ ,.

m.: kimaradt.



IV-ik osztály.

J. Albert Margit ágo ev, Miskolcz
2. Bartányi Ilona ágo ev. Miskolcz
3. Brody Malvin rnóz. v.
4. Czakó Borbála helv. ref
5. Deutsch Herrniri m6z. V.

6. Fodor Mária helv. ref. Debreczen
7. Istvánko Zsuzsanna ágo ev Miskolcz t. m.
8. Kasztner Emma róm. kath. Miskolcz
9. Kiss Mária ágo ev. Miskolcz t. m.

10. Klein Luiza móz. v,
J 1. Novák Piros ágo ev. " t. m.
12. Pintér Piros móz. v; Kassa
] 3, Polnisch Janka ágo ev. Késmárk f. t. m.
14. Schaf{er Erzsi mőz, v. Miskolcz,
IS. Schneider Vilma ágo ev. Miskolcz
J 6. Szobránczy Piros,," "
17. Törös Erzsi hel v ref. Borsod-Senye.

if;'..i ....•~ -..,,. ,
l •.••••••"'" i>-'-.
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Értesités.

A jÖvő 1887-88-iki iskolai év szepternber s-én veszi
kezdetét I a megelőző napokon u. - rri.' 1-=-::4-lgj abeiratások
fognak megtartatui - az ezen évre megválasztott igazgató
által, ' - - '. -_. i ..

Iskolank törvényei ,értelmében az igazg~,tÓ csak szept ,
lS·ig veheti fel a növendékeket, a késóbbjővők.rcsak az isko .

_laszékhez intézett kérvériy alapján vétetnek _föl. '
, Mindazok, kik tandíj rnentességet, vagy egyébb segélyt

akarnak élvezni - evégből szegénységi, bizonyitvannyal el"
látott kérvényőket '- az iskolaszékhezczimezve, beiratás al-
kalmával az' igazgatónál adják be - annyival- inkább, mert
szept. ls-én túl - az ilynemű kérvények figyelembe - nem
vétetnek. ./

, Minden tanuló tar.tozik nyilváriosiskola által' .kiallitott
bizonyitvanyt beiratásakor az igáigat6nát'oeinufitni a !Ueg-
előző iskolai évről - vagy felvételi-vizsgát tenni a tanitókár
előtt - rrielynek díja' ág.-ev. taniilótőlj" fr'f~,~idegen felekeze
tüektől 14 frt. _ .. ' \

S végül közlöm egész terjedelmében a'pü'lgárm,ester úr
rendéletét a védhimlő óltás ~gy_~ber:!' , , .

c;Ó

1 Az elemi népiskolába belépő tanköteles gyermek, felv~-
tele alkalmával köteles igazolni azt, hogy jő sikerrel be vcMt
ól:t;va,"vagy a .legutóbbi' s év alan valóságos himlőt ';állott ki,
e*tleg; hogy a törvény értelmében fel vaii mentve ~_beoI!~s
kötelezettség alól. ' ~,r Ha erre-külön bizonyitvany lenne szükség es , a~ bélyeg-
és dijmentesen áIlitandó ki. ' .1.. ,

_.-~::-;::"'_-:::-'-"-; ---:- ..- - :-r-~-'-::,,-:-o:-·'_~···, ..r~' . .4'-:<t..-"'_ ..• -; ••..:~~:,:",'./<'z.--":""",.---:;..-;-r;-~:~.- r-,ot--'ft•. ~
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Az ezt igazolni nem képes tanköteles gyermeket a ta-
nitö az illetékes első íoku egészségügyi hatóságnak a felvé-
teltől számitott '3 nap alatt bejelenteni tartozik, - ~ hatóság
'pedig a gyermek beoltásairánt megteszi a kellő intézkedéseket.

Azon elemi népiskolai tanitó , vagy iparosgazda, ki a
jelen törvény által reá vonatkozólag kimondott kötelez ettsé-
'gének nem felel meg. az 1876. évi XIV. t. ez. 7., §-a értel-
mében 10 frttől 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik .

..


