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A miskolczi ev. egyház felterjesztése a,hegy-
aljai egyházmegyéhez, a;gymnásiumnak egy

időre besz'ftntetése tárgyá.ban.

Tisztelt egyházmegyei közgyűlés! Egyházunk mint
az algymnasiumnak tulajdonosa, két ízben kapott a nm
valIás és közoktatásügyi minister úrtól megintést.

Az első megintés 1886. apr. o-én 37263 szám alatt,
a második megintés pedig 1887. apr il 4 én 39560 sz. a,
adatott ki és küldetett meg. Mindkettóben felhíva lettünk,
hogy a törvény követelte S-ik tanári állást rendszeresi-
tsük, a kettőn kivül még két rendes tanárt és még külön
vallás, rajz, torna és ének tanárokat alkalmazzunk, gon.
doskodjunk kellő nagyságú egy tan teremről, szer tári-
téli torna és egyéb helyiségekrő1.

Mi számot vetve az I883-iki törvény követelményei vel
és egyházunk mai helyzetével, azon meggyöaödésre jutot-
tunk, hogy egyházunk anyagi helyzete gymnásiumunk
törvénykövetelte berendezését nem engedi meg, hogy
államsegély nyerésére algymnásiurnunk fentartásához, itt,
hol egy .társ algymnasium. egy főgymnasium és egy tel-
jes polgáriskola van, - nincs kilátás, hogy tehát azt
nekünk be kell szüntetnünk.

Be kellett látnunk, hogy a törvény szellemével he-
lyesen rokonúlt kerszellem ma elitéli azon testülete ket s
velük együtt közép iskoláikat, a melyek még ma is 600

. forintos tanári állásokkal akarják iskolaikat erőltetve fen-
tartani, akkor, a mikor a törvény állami képesitést kiván
a tanároktől, a mikor helyben 1000 - 13°0 frt, Rozsnyón,
Eperjesen, Rimaszombatban IlSO, Nyiregyházán 1300 frt a
tanárok évi fizetése. Mi csak 1000 frtos fizetésekkel ké-
szitettük el a költségvetést s mégis 2800 frt évi hiány-
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latot kellett abban felmutatnunk, a melyre rru fedezetet
találni nem tudtunk.

Nehezünkre esett, hogy egyházunk egykori büsz-
kesége döntetik le, egykor. szeme fénye veszti vilá-
gát, egyházunk életfájának legerősebb ághajtása töretik
le, helyi és közegyházunknak életerős tápereje, nemzetünk,
hazánk tanügyének hivatott apolőja múlik el ily m6don,
- de mert a törvény és helyzet parancsol, gymnasiu-
munknak egy időre beszüntetését elhatároztuk, s ezen ha-
tározatot most az egyhazkerületi rendezet 327·ik pontja
ertelmében j6váhagyás és intézkedés czéljából tisztelettel
felterjesztve bejelentjük.

Ezen döntő határozatunk nyomába lépett azon kér
-dés : mi történjék az alaptőkékkel. az épülettel, a taná
rokkal ? '

Ezen három kerdésre mi a következőkben adtuk
meg magunknak s adjuk imént a tisztelt egyházmegyei
közgyülésnek mint felsőbb hatóságnak ugyancsak a Ren-
-dezet 327-ik pontja értelmében a választ.

1.

A gymnásium alaptőkéit illetőleg, vizsgálat tárgyává
tettük a levéltárunkban őrzött s az Emléklapok 360-420
lapján nyilvánosságra hozott végrendeleteket és adomány'
leveleket;s azt találtuk, hogy a kegyes hagyományoz6k
és alapitványozók között egy sincs, a ki valamely felté
tel mellett adta volna ide hagyományát vagy alapitványát,

.vol y feltétel mellett, t. i. hogya gymnasium beszüntetése
,esetében adománya vérszerinti őrököseire, vagy hogy az
más tanoda tulajdonába megy át, - hogy ezen kegyes
alapitók három czimen (gymnasium, tanoda és iskola czi-

-rnén) három czélra (alap, ösztöndij és tápdai) czélokra
. bocsátották drága vagyonrészüket egyházunk tulajdonába.

Mi a kegyes alapit6k irásban vagy szőval kifejezett
akaratának nemcsak szellernükben, hanem sz6 szerint
való teljesítését is mindig erkölcsi kötelessegnek 'ismer-
-tük s annak kővetését most is elhatároztuk. Megtettük

. azon kötelezettségre való tekintettel. a melyet az alapit
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vány elfogadása által magunkra vállaltunk. egyházunk
jó hitelére val6 tekintettél, a mely kivált a két évtized
bzonysága szer inr, dicséretes számban hozta, ezért is, az
alapitokat és adományozókat, s még arra való tekintet-
tel is, hogy gymnasiumunk más alakban bár, de fo ly
tassa életét, munkálja azon czélokat, a melyek az élő
gymnasiumnak voltak czéljaí, alapitványainak jövedelmé-
vel istápolja egyrészt azon szegény ifjakat, a kik a tu-
dományos pályán. haladni kivánnak, szaporitsa másrészt
azon tőkét, a mely mint gymnasialis tőke élő alapja lesz
egy újra feltámadó ev. gymoasiumnak, - ezen nemzetünk
és közegyhazunk szempontjaból most és jövőben is fon-
10S ponton, lelkes alapitók csatlakozása, közegyházunk
és helyi egyházi viszonyainak kedvezőbbre fordulta által
itt, Miskolczon fölállitandó főgymnasíumnak.

Ily, szerintünk egyházias, helyes szempontból kiin-
dúlva elhatároztuk, hogy:

1. a )gymnasium c czimén hagyott vagy adott tő-
kék a k özalaptól külön választva, mint ilyenek, keze-
lendők és értékesitendők ;

2. a s tanoda vagy iskola c czimén hagyott vagy adott
tőkék az egyház létező' iskolainak fentartására és fejlesz-
tésére, vagyis tanugyi czélokra forditandók.

3. A "gymnasiumi ösztöndijak - vagy tápintézetre"
hagyott vagy adott tőkék jövedelme hitsorsos azon sze-
gény növendékek istápolására fordittatik. a kik hivatás-
sal léptek a tudomanyos pályára 's "jeles" eredményt
tudnak felmutatni.

4. A "tanodai vagy iskolai ösztöndijak - vagy táp-
intézetre hagyott, vagy adott tőkék jövedelme a hit-
sorsos szegény növendékek közűl első sorban azok is
tapolasára fordítandó, a kikben a tudományos pályára val6
Iépésre a képesség rneg látsaik.

II.

Ezen határozatunk folytán mi a kővetkező módon
.osztottuk meg a gymnásiumi, tanodai ts iskolai alapokat:
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Gymnásiális alaptőke.

1864. Helybeli takarékpénztár (Em léklapok 273. 1.)
1864. Evang. dalárda (»» 275. 1.)
1873. Bajomi Nagy Lajos Bpest ( » 282. 1.)
1883. Jóny Tivadar ( » 296. 1.)

» Dr. Marko László alapitványa
1000frtig %-val Wkésitendö

1885. Spuller Jözsefné, végr.
» Jubileumi kisebb adományok % -val Wkésitletik

Barzó József 20, Lippay Béla 20 frt adománya

Gymná~iumi ösztöndijak.
1832. Zaiden Mária idegen ajkúaknak (Eml. 1,272.)
1862. Dr. Szabó Endre » »( » »)
1866. Szabó Mihályné » » (» 275.)
1864. Glatz József Paulis, lelkészi 's tanári

pályára készülöknek ( »

1870. Witty Sárnuelné, legjobb számolónak
1875. Draskótzy-Benkö alapitvány végr.

az özvegy halála után fizetve, felében tanárok,
felében tanúlök jutalmazására.

1883. Izrael hitközségi alapitvány
a gymn. megszüntével visszavonatik

1886. Rácz Adám, végrendeletileg

Gymnásiumi táplntézet.

1834. Skarkai Imre végr.
1835. Mózses János
1843. Handke Róza x

1849. Kraudy László »

1859. Würlzler János »

1872. Soóvári Soós Jánosné végr.
1883. Fűrész Pál emlékére örökösei

(Eml. 1. 264.)
(» » »)
\» »~65.)
( » 267.)
( » 269.)
( » 277.)
( » 295.)

Ezen három
valasztottu k,

czimen levő
elkönyveltüklön

Tőke. Évi já1'atlék
1000 - 50. -
100 - 5. -
500 - 25. -

10340 _.- 527. -

253. 64
200. -
55. 24
30. -

12. 65
10.. '
2. 60
1. 50

12478. 88 633. 75

100 =
100--
100 -

5. -
5. -
5. -

274.)
278.)

255 12. 75
3. -50

4000 .-

200 - 10. -

100 - 5. -

4905 45. 75

Tőke. Évi járadék.
105 - 5. 25
63 - 3. 15
21 - 1. 05

210 - 10. 50
50 - 2. 50

1000 50. -
500 _. 25: -

1949. 97. 45
gymásiumi alapot kű-

Az ily czimen hagyott
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vagy adott alapítványok jövőben szintén ezen alaphoz lesz
nek csatolva.

Az alaptőke 633 frt 75 kr. évi jövedelméből 354 frt
35 krt., mint az abból ma kamatoz6 8778 írt 88 kr. töke
jövedelmének 4%·ját a gymnásiumra képesített 's abba
járó hitsorsos növendékek istápolására fordittatni, íeles-
legévei az alaptőkét gyarapítani rendeltük, - 279 írt 40 krt
pedig a vallastanár fizetésének részletére sza vaztuk meg.

Az ősztöndijak, valamint a tápda mai jövedelmének
40/o·jával 1I4 frt 16 krral az adományozók akarata sze-
rint fogjuk a gymnásíumokba járó hitsorsos növendéke-
ket segélyezni, a felmaradt 29 frt 4 krt pedig a vallas-.
tanár fizetéséhez számítjuk.

Van tehát az előadottak szerint 19332 frt 88. kr. gym.
násiurni tőke vagyon 776 frt 95 kr. évi jövedelemmel.
Utóbbiból 468 frt SI kr. hitsorsos növendékek istápolá-
sára, - feleslegévei a töke gyarapítására, 308 trt 44 kr.
pedig a vallastanár fizetésére fordittatik.

J Iskola vagy tanoda c ezimén kapott hagyományok-
b61 a következők jövedelme lett a gymnásiumi háztar-
tás fedezésére fordítva, azért, mert az ott szükségeltekre
nem volt más fedezet.

Iskolai alaptőke.

Töke. Évijá'radék
1050 -- 100 --
105- 10 --

1005. 95 50. 25
5406. 24 387. 47

200 - - 10 -.
200 -- 10 --

2000 -- 100 --

9967.19 kr. 667.72kr·

Iskolai ösztöndíj . Töke· évi jár.
1859 Würszler János végr. hl/3·ada 2600 135, 61

1849. Kraudy László végr. (Em!. l. 267.)
1855. Özv. Hutter Tóbiásné végr. ( » 268.)
1855. Zinzifa János » 1886 óta
1859. Würtzler János »%-a (Eml, 1. 273.)
1863. Trillhaas György » (»»» )
1874. Lesko Sománé ( » 282.)
1883. Jóny Tivadar » ( » 296.)

Iskolai tápintézet.

Hagyományok, alapitványok itt nincsennek. hanem
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gyűjtésekből, adakczásokból meggazdálkodott össieg van,
(rnel yből 2804 frt hoz jövedelmet) 5004 frt 15 165.70

Iskolai könyvtári alap.

1848. Csáthy Potthornyai Antal végr. 210 10.5-0.
(Eml , 1. 267) Van tehát "iskola és tanoda " czimén, tőkében
17781 frt 38 kr, a mely most 979 frt 53 krt jövedelmez.

Mi ezt a tőkét iskolánk többi tőkéjéhez csatoltuk,
az évi jövedelem felett pedig akként intézkedtünk, hogy

. abból '
a vallás tanár fizetéspre a fentebb felvett 308 (rt 44

krnak részünkről 600 forintig kiegészitésére adunk
- - - 297· 56

három tanitónak, hogy az első tanitő
,fizetésévei egyforma legyen az évi járan-
dóság adunk 100-100 frtot

iskolai könyvtárra adjuk az alapjöve-
delmét ,

szegény tanúlóknak ö sztőndij és táp
intézeti jövedelemból adjuk a mindenkoron
biztosnak vallott 4% lit .

a felmaradt összeget pedig az elemi
iskola berendezésére s a végkielégitésekre
forditjuk

300.

10. 50

216. 16

155· 31
979· 53

Tanodai épűletünk első emeletén volt gymnas umi
helyiségeket más két lakásra változtat juk at, s itt két ta-
nitóna k adunk természetbeni lakás t.

Rendes két tanarunk meghívó levelének végén ki
volt mondva az, hogy ezen meghivó levelek érvénye a
gymn. beszüntetésévei szintén megszíínik.· Tekin tettel
azonban ezen két tanárnak szolgálati éveire, helyzeténe,
érdemeire, részükre egy' . esztendei fizetést, 600 forint-
jával végkielégítés czirnén . megszavaztunk, ezen ki-
vül járandóságukat folyó évi szeptember "első napjáig
kiadjuk.

Rendkivüli két' ta.nárunkiránt meghivő. levélbeli
kőtelezettségünk nem levén, irányukban" úgyszintén
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a seg éd tanárok iránt vállal t kötelezettségün k , járand6·
ságuknak szepternber I-SŐ napjáig történt leűzetésével
megszünik.

Ill.

Gymnasiumunk megszüntévei léoyegesnek látjuk egy
vallastanári (katechetai) állásnak r endszeresitését oly mó-
don, hogy az az állásra és személyre vonatkozólag egy-
formán az állandóság jellegét viselje.

Hogy pedig mi ezt a célt elérhessük, szükséges, hogy
ez a rendszeresitendő állás 800 forint fizetés és 200 f~-
rint lakáspénz mellett a legkevesebb ezer forinttal szervez-
tessék és biztosittassék, vagyis az itteni hittanárokkal fi-
zetés dolgában is egy rangba helyeztessék s oly férfiút
kapjunk ezen nehéz állásra, a ki egyházunkat a k athed-
ran méltóan tudja képviselni, s ne tekintse ezt csupán
átmeneti pontúl jobb helyre.

Városunkban van reform. főgymnásium 8 osztállyal,
állami algymnásium 4 osztállyal, polgári 6 fi iskola és 6
leányosztállyal, középfokú kereskedelmi iskola, iparos ta-
noncz iskola, ref. és kath. finövelde 8 -8 osztálylyal, a
vasúti telepen állami, a városban pedig 12 ref. és r. kath.
elemi iskola, a hol az elmúlt évben idegen és kebelbeli
ágost. ev. gyermek iskolázott,

Ezen iskolákban a vallástannak rendszeres oktatásai
a lehető osztály összevonások daczára is két teljes tan-
erőt igényel. Ezek egyike volna a vallas tanár, a ki a fi
és női középiskolákban, - másika volna a segédlelkész
a ki az elemi iskolákban végezn é a vallásoktatást.

Előbbeninek fizetéséhez mi 600 torintnal többel nem
jarúlhatvan, folyamodunk az egyházkerűleti közgyűléshez,
hogy az nekünk a katechetai állás biztositasara évi 400

forintot adni kegyeskedjék. Jogunk van ezt kérni, mert
városunk iskolaiban az egyházkerület felső vidékeiból
mindig volt és lesz is nagyobb számu növendék, a kik
nek vallástanban kőzös erővel oktatása Iöhatóságunk leg-
szebb, talán elodázhatlan feladatát képezi. Kötelességünk
ezt kérni, mert ezen anyagi szükségletnek egészben elő'
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állitása elemi iskoláink által különben is igénybe vett
összes erőnket messze túlhaladja. Kérhetjük ezt annál
biztosabban, mert az egyhá:tkerület, a mely az államse-
gélyt eddig tanitó képezdei. theologiai és nyugdijintézeti
alapok gyarapitására forditotta kezdettől, ujabbari pedig
a rozsny6i felsőbb leányiskolát évi 1000 forinttal segé-
Iyézi, Eperjesen pedig, j6ideig még fel nem állitható le-
ány növeldére már is évi 1000 frtot megszavazott ; - ezt
az 1000 forintot 200 forinttal megp6tolva, a vallás ta
nitás rendszeres tanitasára oly főbb helyeken, a hol nagy
a kerületbeli növendékek száma és va llástanitásra képe-
sitett középtanodai tanári kar pedig nincs, (mint Kassan.
Debreczenben, Miskolczon) biztosithatna.

Egyházunk nincs azon helyzetben, hogy az idegen-
ből jött hitsorsos növendékeket egészben saját háztar
tására utalt valldstanár által oktattassa. Négy tanitóval
ellátott elemi iskolájának háztartása, a többi felekezetek
sikeres versenye folytán 400 frt tandij ap adást mutat, a
melyre nincs más fedezet, mint az egyháztagok fokozott
áldozatkészsége. Ezektől többet kivánni nem lehet. De
nem is lenne az igazságos, hogy itt, a hol a középisko-
lakban járó hitsorsos ifjak 213-ada nem kebelbeli, a két
vallás tanár összes fizetése az egyház pénztárában talál-
jon fedezetet. Külömben is a többi kerületek szintén gon-
doskodnak egyes főbb helyeken a vallas tanitasdról. A mi
kerűletünk, a mely eddig e czélra egy krajczart sem
forditott- e kötelesség teljesítése alól nem vonhatja ki
magát.

A tiszteletteljesen közlöttek után oda terjed kérel-
münk:

1) Méltőztassék a gymnasiumnak egyidőre beszün-
tetésére vonatkozó határozatunkat, ugyszintén a gYIl1na.
siumnál jövedelmezett alapok tőkéje és jövedelmére vo-
natkoz6 intézkedésünket, mint a hagyományozók és ala-
pitók akaratának hiven kifejezőjét jóvá hagyni.

·2) Méltóztassék ezen határozatunkat, a vallástanár .
fizetésének 400 forinttal pótlásáért telterjesztett ezen fo-
lyadmodványunkkal együtt a Nagymelt6ságu és Főtisz-
telendő egyházkerűleti gyűlés elé párto16lag felterjeszteni
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s oda hatni, hogy igazságos és méltányo s ezen esedezé-
sünk méltányló meghalgatásban részesittessék.

Kitűnö tisztelettel maradtunk
Miskolczo n, 1888. május 27-ik napján tartott évi kőz-

gyűlésból.

Zelenka, Pál,
lelkész.

R,ftdvány István,
egyh. fe lügyelö,

Kulcsár Károly,
gondnak.

Eúthy Lajos,
főjegyző.

1887-1888. iskolaiév.

Már ezen itt közzé tett közgyűlési fölterjesztés is
mutatja, hogy az év folytonos aggodalom közőtt tőlt el.
Olyan év volt ez, mely fagyaszt6 hidegséggel köszöntött
be, s a szigorú hideg oly állandó volt, hogy az élő
lények benne mind, majd megdermedtek. Nem lengette
itt a szeretet enyhe szárnyait, mindenki saját fütöttszo.
bájaba menekült, a k önyörűlet jégcsapokká fagyott-
Csupán a jövőbe helyezett remény, a j6 ügy iránt való
bizalom tartott fenn némi életjelt.

Benn az iskola falai közőtt élet honolt, mintha 'az
anyának vészektél kellett volna mentenie gyermekeit ..
Küzdelernben erős a lélek. edződnek a hivatott erők,
fölserkennek a szunnyad6k. A tanári kar nagy erőt fej-
tett ki; mindegyik emléket akart hagyni örökül, hogy
a feltámadó jövő büszkén tekinthessen az emberi erőt
teljesen kiaknazö óriási küzdelernre. Mert Leonidász küz-
delmének ismétlődését találja fel abban. - És ha az
öntudat minden, mit a tanárok húsz évi munka után
magukkal vihetnek: legyen ez oly kincses banya, mely-
ben Isten megdicsőíti magát, s egy szebb jövő reményét
gyújtja lel kükben !

A százéves gymnasium tehát ez évvel megszünik .
mint ilyen létezni. A hosszu bizonytalanság, a régen elő-
készitett vég immár itt van. J6tékonyságát g-yakorolni
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meg nem szünik, mig romjam új életnek palotája nem
emelkedik.

Bevégeztetett.
Legyen szebb a jövő!

Az iskolai évben beirott tanúlők ez évben is, mint
az előtt, ünnepélyes megnyitás után foglalták el helyei-
ket - az osztályokban, elejökbe terjesztettek, előbb az
igazgató, majd az osztály tanároktóI, azon kivánalmak,
melyeket a tanúlóról követel az iskolai élet. Szeprember
5-ikén a rendes előadások kezdetöket vették, - s a si ..
ker reményével akadálytalanúl folytak.. az év végéig.

Igaz, hogy deczember végén, az első harmad be-
zártával. B o h u s Pál tanár, a bizonytalanság által gyö-
törtetve, ezen állását fölcserélte a lelkészi pályával, és
püspöki seged-lelkésai állásra távozott ~ de, mindjárt a
második harmad elején, sikerűlt H ron y e c z J Ó z s e {
papjelöltben rnéltó utódot nyernünk; a ki nevelői hiva-
tottsággal fogott nehéz munkájához. Nem tagadható,
hogy ezen évközben szükségessé vált csere, mind a ta
núlók, mind a tanárnak sok gondot adott; de e nehéz-
séggel is szerencsésen megküzdöttünk.

A szülók minden harmad végén értesitést nyertek
gyermekeik magaviseletéről és előhaladé.sáról. Sokan a
gyermekek kőzűl hasznukra tudták forditani az intést, és-
jókor észrevették, hová kell t örekedniök, hogy erkölcsi
ts' tanúlmanyi megrovást ne szerezaenek,

Hogy pedig az igyekezet meg volt sokakban, azon
tevékeny működésnek tulajdonitandó, hogya tanárok
mint nevelők hivatásuknak megfeleltek.

Erről tesz tanúságot azon körűlmény, mely Békéssy
Gyula kir. tanácsos tankerület i főigazgatónak f, évi
április 7-én bekövetkezett látogatása alkalmával jegyző-
könyvbe -foglaltatott és mindkét részről alairatott.

Az ifjuság vallásos nevelését az által is foganatósi
tan i törekedtünk, hogy minden vasárnap az ifjuságnak
együttesen kellett az Isteni tiszteleten megjelenie, kivéve
a szigorú téli hónapokat, a midön sokan téli ruha hiá.
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nyában a templomba járás alól egy időre felmentettek.Az úr-
vacsorájahoz növendékcinkkel május r o-kén járultunk.

A szűnetelések az eddigi gyakorlat szerint tartat-
tak meg.

A kirándúlások a szabadba kétszer ismétlődtek, a
májalis beszámitásával. mely május 29-kén tartatott. Ezen
alkalomból Karner Miklós, Lichtenstein József, Zurik
János és Teörök Vilma voltak szivesek a tanuló ifjuság
örömét adományaikkal gazdagitani. .

Adakozások az ifjuság kőrében történtek és pedig
ker. árva ház r a, mind a négy osztályban 7 frt 57 kr.,
egyet. gyá m i n t é zet re, szinte mind a négy osz-
tályban: 8 frt 97 kr, összesen 16 Irt és 54 krajczár. Ezen
adományokért az ifjuság útján a szü lökriek is köszönet.

A szigoriatok kővetkező sorrendben tartattak: jú-
nius z r-kén az első és negyedik, - junius 22 kén a má-
sodik és harmadik osztályok növendékeivel egész nap.
A tornászatb61 mind a négy osztállyal, junius 2ykán
e~te 6 órától. A nyilvános vizsgálat junius 25-dikén dél-
előtt 8 órától mind a négy osztállyal végeztetett.

A pótló és javitó vizsgálatra nézve úgy intézkedett,
hogy azok kik két tantárgyból buktak. kérvényüket, a
főtisztelendő püspökséghez czimezve. július 1 -jéig az igaz-
gatónál nyújtsak be, mert az elkésők fQlyamodványa
figyelembe nem fog vétetni , ezek, valamint azok is, kik
egy tantárgyból estek el, augusztus 27-dikén, esetleg
28-dikán reggeli 8 órakor jelenjenek meg. A később
jelentkezőktől a pótlás és javitás sem fogadtatik el.

II. Iskola tanács,

Felügyelő Dr. Mark6 Laszló, megyei főorvos. Tag-
Jai ugyanazok, kik a rnult évi értesitőben jelezvék. Pénz-
táros Greichmann Ede. Kőnyvtáro s Zelenka Pál és Hro-
nyecz józsef. Tápintézeti gondozó: Barző József.

Ill. Tanári kar.

Bar. z ó J ó z s e f, tanított 26 órában földrajzot
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I-IV-ben, történelmet Ill. és IV., ásvány tant IV, németet
L, és szépirást I. és II. osztályban. Ephorus.

. Bo h II sP á 1. az első harmadban tanitotta 2S órá-
órán át, a mit utódjának folytatnia kellett. Állását el-
hagyta deczember 23·án.

Bor t n y í k Gy ö r g y~ tanított 23 órában magyar Q

nyelvet I..IV.-ben, németet II-ban, vallást mind a négy
osztályban. Ifjúsági könyvtárnok, a tanári értekezletek
jegyzője.

Hor v á thS á n dor, tanitott 20 órában latint,
németet, számtan IU.-IV.-ben. Igazgató.

H r o ~ y e c z J Ó z s ef, tanitott 25 órában latint,
számtant 1 .-Il-ban, rajzoló mért ant r.·IV.-ben. Segéd
könyvtárnok.

C zék u sIs t v á Il, tanított 4 órában testgyakorlást.
Wol f gan g L a j o stanitott 2 órában műéneket.
K á t a y L a j o s, tanitott 3 órában szabadkézi

rajzot.
Z o m bor y Bél a, róm. kath. hittanár, tanitotta

• 4 órában a vallást.
We í sz M 6 z e s, izr. hitoktató, tanitotta 2 órában

a vallást.
IV . Tananyag beosztá s.

Első" osztály: 'Főnöke előbb Bohus Pál, majd Hronyecz
József.

Vall á sta n. 2 óra. Erkölcstan: tizparancsolat, az
úri írnának magyarázata: az új szövetségből 10 parabola
magyarázva. K. K. Németh Károly. Egyházi ének 12
emlékelve.

Mag y arn y elv, 5 óra. Mondatok és mondat
részek. beszédrészek, ige és névragozás, szóképzés. Iskolai
és házi dolgozatok, Olvasmányok elemezése és egyes
szakaszok szabad elbeszélése; költernény 14. - K. k.
dr. Simonyi Zs. és Lehr Riedl olvasó.

Lat í n nye 1v. 6 óra. A névszők, az ige rendes
alakjai a. cselekvő formában, 28 latin és ugyanannyi ma-
gyar fordítási gyakorlat. K. k. Bartal-Malrnosi,



Második osztály. főnöke: Bortnyik György.

Ném et nye 1 v. 2 óra. A betűk, hangzók; más-
salhangzók, szótagok, a beszéd részei, az ige, a segéd
igék ragozása, erős és gyönge hajlitású igék, erős és
gyönge ejtegetés. Geschiten von Herakles 5 darabja
forditva. K. k. Hoffman Mór 1. rész.

Föl d raj z. 5 óra. A magyar sz. korona országai;
Europa általános leírása, az oszt. magyar monarchiától
Oroszországig k. k. dr. Hunfalvy János. 1. kötet.

Sz á mta n. 3 óra. A négy számtani alaprnűvelet,
közönséges és tizedes törték. K. k. Mocnik-Szasz.

Raj zol ó mér tan. 2 óra. Mértani elemek,
pontok, vonalak, szögek, hárorn-, négy-, sok szögek, kőr-
vonal. - Egyenes vonalak ól alakított alakok és ékitrné-
nyek, árnyékolás elemei. - K. k. dr. Schmiedt Agoston.

S z é P irá s, 1 óra, az üteny tanmódszer szerint.
Tes t g y a kor 1 a t és éne k 2-2 óra, s z a-

b a d kéz ira .i z 3 óra.

Val l á sta n. 2 óra. Erkölcstan, mint az első osz-
tályban,

Mag y arn y elv. 5 óra. Az állapot határozé
részletesen, az összetett mondatok, körmondatok. Az első
osztályban tanultak ismétlése. Elemezés, olvasmányok
szabad elbeszélése, 12 költemény, megfelelő dolgozatok
k. k. dr. Simonyi Zs. és LehrRiedl olvasó.

Lat inn y elv. 6 óra. A névszék és igék rend-
hagyó alakjai, határozók, előljárók, kötö és indulat szók.
21 latin és ugyanannyi magyar Iorditás. Olvasó kőnyv,
ból 36 darab fordítva és emlékeIve. Stylus gyakorlatok.
K. k. Bartal-Malmosi és Gedike F. sárospataki kiadás.

Ném e t nye 1 v. 2 óra. Beszédrészek; gyenge és
erős hajlitasú igéle Az olvasó könyvből 10 fejezet for-
ditva, elemezve és emlékelve- Irásbeli dolgozatok. Kk.
Hoffman M. 1. r.

Föl d raj z. 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és
Ausztrália, k. k. dr. Hunfalvy J. ll. r,

S z á m t a n. 2 óra. Több nevü számokkal való sza-
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molás, Viszonyok, arányok. egyszerű hármas szabály, szá-
zalékszamitások, olasz gyakorlat Mérték isme. K. k. Moc-
nik.Szász.

Raj zol ó rn é r tan .. 2 óra. A sik mértan alap-
tételei, az egyenes vonalú idomok összeillösége salkal.
mazásuk. - Egyenes vonalu idomok rnérése, terűlet szá-
mítások. Palló minták, csillagos diszitmények hálóba raj-
zolva. K. k.. dr. Schrniedt A. és Landau A.

S z é P irá s. I óra. Az űteny tanrnódszer szerint,
Tes t g y a kor 1 a t, éne k. 2-- 2 óra, sza-

b adkézi rajz 3 óra.

Harmadik ocztaly főnöke: Barzó József.

.Vall á sta n, 2 óra A magyar protestans egyház
története. Az új szövetségből Máté evang. 5--'7 része;
7 eg-yházi ének k. k. Pálfy József

Mag y arn y elv, 4 óra. Rendszeres magyarnyelv-
tan. Ügyiratok . Költemény' 10 szó és tárgy magyarázattal,
tekintettel a hangsúlyos versélésre. Gyakorlatok k. k.
Dr. Sirnony Zs és Lehr Riedl olvasó ..

Lat i 11 nye 1 v, 6 óra. A mondat részek egyezése.
Az esetek használata. A fő-, melléknév és névmás hasz
nálatának különösségei Magyarból latinra való forditds
sal 34 darab. Olvasóból Livius 32 fejezet K K. Schultz
Dávid és olvasó Elischer József.

Ném e t nye 1 v. 2 óra Az. arg onantak útja és
5 költemény forditása, a mondatok ele-nézése syntaktikai
saabalyok megfigyelése, kőnyvnélkül el mondása az egyes
daraboknak. Irásbeli gyakorlatok. K. k. Hoffman M.
II. rész .

. :.T ö r r t éne 1 e m, 3 óra. A magyarok története
Sz. Istvantél máig rövid előadásban, k k Batizfalvy
István.

Föl d raj z. 4 óra. Itt véttetert a magyar biroda .
lom földirara dr ehet ven Flóristói. Természettani föld-
rajzből, a physí.kai jelenségek és a physikai földrajz k. k.
Heller Ágost. _ .

S záro tan. 3 óra. Öszetett. viszonyok, arányok,
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hármasszabály és alkalmazása. Határidő számitás, társa-
ság szabály, összetett aranyos osztás, vegyitési és láncz
szabály; kamatos kamatszarnitás és le rovás. k. k, Moc-
nik-Szasz.

Raj zol 6 mér tan, 2 őra. A kör, a benne levő
szögek és vonalak; a körök fekvése egymáshoz való vi-
szonyban; a kör osztása.' egyenes vonalú idomok a kör-
ben és a kör körűl; a kör kerületének és terű letének
kiszámitása ; kerülék, mentelék ; hajtalék. - Körbe raj-
zolt csillag idomok; négyzetes hálózatba rajzolt idomok.
k. k. dr. Schmidt és Landau Wohlrab.

Tes t g ya kor 1a t. Éne k. Sza bad kéz ira J z,

Negyedik osztály, főnöke Horváth Sándor.

Vall á sta n, 2 óra. Magyar.protestaus egyház tör-
ténete mint a harmadik osztályban.

, Mag y arn y elv, '3 óra. Irálytan. Hangsúlyos és
időmértékes verselés, Toldy költői beszély 9 ének ele-
mezve, 3 emlékeIve. Iskolai és házi dolgozatok. k. k. Sty,
listika Névy Lászlő ~Toldi c Lehr Albert magyarázatával.

Lat inn y elv, 6 őra. Az idők használata; az indi-
cativus; coujonctivus használata, főmondatokban, mellék:
mondatokban, kötő. erős és visszamutatős és nem egye-
nes kérdésekben'; imperatisus ; infinitivus : participium';
gerundíum'és strpinorn használata; 45 magyarból .latinra
forditott g:yakorlattal. - Olvasó könyv Livius 32 fejezet.
k. k. Schulz Dávid és Elischer József olvasó könyv.

Ném et nye 1 v. 2 'óra, Der hörnerne Siegfried.
Siegfrieds Empfang am HoH zu Wo rrns. Siegfried und
Chriemhilde Siegfrieds Vérratt und Tod. és 9, kőlte-
mény. Grammatikai és mondattani szabályok megfigye-
lé~e, szőbőség szerzése, emlékelés. - K. k. Hoffman
Mór II. rész.

Tör t éne 1e m, 3 óra. Órkor. A görögök és rómaiak
történelme, K. k. dr Mangold Lajos 1. kötet.

Föl d raj z, 2 óra. A ma gyar királyság és osztrák
császárság. K. k. az osztrák m. földrajz dr. Chervan Fló-

, ristől,
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.S z á mta n,3 óra Ellentett merinyiség ek -; algebrai
menriyiség ek , több tagú algebrai képletekkel való szám,
műveletek. Hatványozas és gyökér vonás. Az egyenletek>
Első rangú egy ismeretlenű egyenletek; K. k.. Mocnik.
Szász. .

- :R aj zol ó rn é r tan, 2' óra. Az' egyenes vonalak
fekvése a térben valamely lapra nézve. Szögek és sikok a

" térben. Testszög ek.: Szögletes és görnbölyű testek sm et-
szeteik. - A testek felületének és tömörségének kiszá-
niitasa. Ékitrnények, levelek rajzolása és árnyékol asa. K.
k. dr. Schmidt Agoston és Landan. ".. , .

.' Á s v á n- y ta-o, 3 óra A levegő és a víz physikai
tulajdonságai. Savak, sók, ásványok tulajdonságai, kris-
tály rendszerek. Asvány rendszer áttekintése. Közettan és
földtan. K. k. Dr. Róth Sorna ásvány, közet és földtan
alap fala i.

Tes t g y a kor 1 a t. Éne k. Sz 8. bad k é ~ ira p;.

V. Pálya es -jutalomdijak.
\- ' .- .

Ez évben is négy díjat oszt ki iskolánk, magyarar .
szág! születésű, de nem magyarajkú növendékek részére ;
a -kik egy, a tanari kar által kitűzőtt munkában igazol-
ják; hogy nyelvben és irásban jelesen elsajátitották.a ma-
gyarnyelver. Ezen díjak közűl egy 10 forintos és három
5 forintos. "

Az erkölcs és tantárgyakban egyiránt jeles növen-
dékek részére osztályonkent két 10 forintos Würzel Já·
nos jutalorndijat. oszt ki; ha a jelesek száma kettőnél
több, akkor kőzőttük a sorshuzás dönt, a többinek a di-
cséret ésöntudat lesz1zárpótlása.:

,Egy állandó ösztőndija van lelkész és tanári pályárá.
készülök rt sz ére, mely ez évben már ismét oda itélhető,
minthogy az, a ki húzta, letért ezen pályáról, s i~á tovább
nem élvezheti. Ezen díj a -Glacz József alapitványból Í Ó.
[rt '20 kr.

Van még egy 5 foriritos Rácz Ádám··féle alapitvány
és egy 3forintos Witty Sámuelné-féle dij, Előbbit az er-
kölcs és tudományok összeség e.Cutőbbit .a mennyiségtani
jeles osztályzat által érdemessé vált ifjú nyeri.



Ezen dijak a nyilvános vlzsgálaton fognak kio sz-
tatni junius 25. r

VI. Tanszerek szaaurodása.

A gymnasiumi nagy könyvtár részere folytatva meg-
szereztük: Az osztrák magy monarchia irásban és képek-
ben czimű műnek füzeteit i továbbá a kőzéptanodai ta-
nár egylet közlönyét, magyar nyelvőrt, prot. egyh. és
iskolai, evang, egyh. és iskolai lapokat; vasárnapi újsá-
got és világkrónikát.

A nm. vallas- és közoktatási rninisteriumtól érkezett :
A közoktatásállapotáról szólő és az országgyűlés elé
terjesztett XVL évi jelentés, az országos tanitői nyugdij
és gyámalap 1886. évéről szóló jelentés.

Azorrkivűl azon kiadók szivesek voltak a behozott
könyveket a szaktanárok részére megküldeni, a kik erre
fellettek -szóhtva, mások pedig egyéb kiadványaikból is
szivesek voltak küldeni tisztelet példányokat mint Wodi-
aner és Dullházy.

Első osztály.

VII. Tápláló intézet.

Alumneumunkban ez éven 5 tanúló vólt, a kik abban
lakást és teljes ellátást. nyertek. Négyen kedvezmény ben
részesültek, a menyiben az ellátási kőltségek fedezetének
jó részét pótolta alapunk.

Azonkivül II tanúlő nyert nagyobb kisebb ked-
vezményt ..

Ezután a gyüjtések nem eszközölhetők tovább, mig
arra, a gymnasium újjá szervezése alkalmávahújabb jogot
nem szér er. az intézet.

Vili. Tanúlók névsora, vallasa és születéshelye.

1 Augusztin Ferencz ágost ev. Borsod-Miskolcz
2. Balázs Jenő izr , Békés-Orosháza
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'3. Benke István reform. Abauj-Felső-Méra
4. B06r Viktor ágost. ev Borsod-Miskolcz
5. Danielisz Gusztáv ágost. ev. Görnör-Dobsina
6, Dobozy Lajos reform. Zemplén Gesztely
7. Gartner Lajos izr, Nógrád Losoncz
8. Groszberg er Jenő izr. Borsod-Miskolcz
g. Gutman Dezső "Borsod,Miskolcz, kimaradt.

1o. Halmay Gyula róm. kath. Borsod Miskolcz
-IL Horovitz Ferencz izr. Trencsén-Várna
12. Kertész Zsiga ' "Borsod-Miskolcz
13. Klein Géza ,. ) ».
14, Krausz Sándor ágost. ev. Szepes-Varalya .'
15. Kűfíer János' " "Szepes'-Merény
16. .Levkovics Adolf .izr, Borsod-Miskolcz '

,17. Magyar Géza ágost. ev. " »
18. Manyák Károly róm. kath. 'Borsod-Miskolcs .
19. Meizler Salarnon izr. GömörPutnok
20 .. Molnár Károly reform. Borsod-Miskolcz
zt. Novák A Fr. Vilmos r. kath. Bars-Körrnöczbánya
22 Reinicz Mór izr. Borsod-Szendrő
23. Renner János ágost. ev. Szepes-N. Szálók
24. Rosenfeld Miksa izr. Borsod-Miskolcz
25. Sassy Ubul Árpád reform. Borsod-S,Sz.Péter
26. Schőnthal Ármin izr. Abauj-Újlak .
:7. Wáchrer János ágost. ev. Borsod-Miskolcz
28. Zsáry Géza ,,» » »

.Magántanúlók :

29, .Dobsa Elemér reform. Gömör-Széki-Puszta kim-
30. Hajász Miklós ágost. ev. Zernplém-Talya
31 Hörk Lajos » ) Borsod-S.-Sz.-Péter
32 -. Neuman Hugó izr. Komárom Komarorn
33. Schusselka Gusztáv róm. kath. Borsod' Gyertyari-
völgy.
34. Zsóry Lajos reform. Borsod-Boldva.

Második osztály.

ICsabay Ferencz reform. Borsod-Nyemar
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2. Dick Herman izr. Borsod-Miskolcz,
3. Ernericzy Emil ágost. ev. Szepes-Menhard
4. Grünfeld Salamon izr. Borsod-Miskolcz
S. Hajasz Pál ágost. ev. Zemplén Tálya
6. Hlatky Gyula ágo ev. Borsod Miskolcz, kimaradt.

. 7. Hollander Sándor izr, Borsod-A. -Hámor,
8. Kesztenbaum Aladár izr. Borsod Mező-Keresztes.
9. J( noblauch Richárd ágo ev. Pest-Budapest
10 Kocsis Lászlo reform. Borsod- Miskolcz.
II. Kovácsi Ede ágo ev. É.-Amerika Massaschussette-
Springfilld.
12'Lichtenstein Pál ágo ev. Borsod-Miskolcz
13 Lumczer Gusztáv ágo ev. Szepes-Leibicz,

\ T4. Mahr Dezső :&~. Abauj-Metzenséf
IS. Maurer János Szep es Matheocz
16. Molnár Kálmán reform. Borsod-Miskolcz
17. Novák József ágost. ev. Borsod-Miskolcz
18 Paulovics Lajos ágo ev. Borsod Miskolcz
19 Pintér Ernő izr. Abauj-Kassa.
20. Szepesik Lajos ágo ev. Borsod-Miskólcz
21. Torrnay Andor »Borsod-Tapolcsán
22. Zahorszky László):& " Miskolcz

Harmadik osztály.

1. Boór Károly ágo ev. Borsod-Miskolcz
2. Bucsan Lajos:&:& "
3. Haniszkó János) :& n "

4. Kas~ó Józset:& :& " "
5 Katrenyák László:& Arva~A. Kubin
6. Mahr Gusztáv Gyula ágo ev, Abauj·Metzenséf
7. Lichtenstein László " "Borsod-Miskolcz
8. Novák Imre ,,:&» 1>

9. Prámer Gusztáv " II • )

to. Skripeny János :&" Árva-Lestyi~e
II. Takács Elek róm. kath. Somogy-P.-Kovácsháza

Magán tanuló:

12. Groák Lajos izr, Borsod-Miskolcz.



Negyedik osztály.

1. Brózik Emil ágost. ev. Árva.N·Falu
2. Czékus István" Görnör-Kún Taplocza
3. Friedman Béla izr. . Gömör-BáQréve
4. Greser Alfréd ág ev. Szepes-Leibicz
5. Groszman Ödön izr. Borsod-Miskolcz
6. Hörk Pál ágost. ev. Borsod-Edelény
7. Katrenvak Emil " Árva-Nagy-Falu
8. Kis Árpád "" Pest-Budapest
9. Lichtenstein Imre "Borsod-Miskolcz

1o. Politi Pál görög kel. ) )
II. Rolik Gyula ágost. ev. Borsod-Edelény.

IX Jegyzet.

A javitó 'vizsgálat'ok kizárólag augusztus .27 és 28-án
tartatnak ..

Ezzel gymnasiu munk bevégezte pályáját.
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ELEMI ISKOLA.
Jelentés az elemi iskola 1887-88-ik tanévről.

Az 1887 - 88. tanév szept, s-én vette kezdetét, ezt
megelőzőleg szept. 1-5. a beiratások tartattak. Fölvéte-
tett 171 gyermek, még pedig 84 fiu és 88 leány, ezek
kőzűl 130 kebelbeli, 42 más va llásű v6lt.

A tanirás folytonosságára semminemű betegség nem
hatott akadályozólag általában, bár tavasszal járványsze-
rüleg lépett fel a kanyaró, de a melynek szelid lefolyású
volta miatt, sem az egyház, sem a hat6ság nem látta
szűksége; '~ek a tanítas általános szünetelését.·

Betegségi esetek kivételével mulasztás általában ör-
vendetesen kevés fordúlt elő, a mi fényes tanúbizónysága
annak, hogy a szülők gyermekeik jövőjét szivükőn visel-
vén, fontosabb ok nélkül az iskola látogatásától vissza
nem tartják.

Iskolánk szellemi' eletére üdvös befolyással vőltak a
havonként tartott tanítói értekezletek az iskolaszéki elnök
vezetése alatt, a melyeken közös megvitatás tárgyát ké-
pezték a tanirás egyöntetűsége szempontjaból az egyes
osztályokban elvégzett és végzendő tananyag, valamint·
az iskola körében előfordúlt egyébb esernények..

Az ez évbeni gylíjtés a kerületi árvaházra 6 frt 24
krt, a gyámintézetre 5 frt 16 krt eredményezett.

Legyen itt is köszönet azon gyermekeknek - s ezek
által azon szülőknek, a kik nem vontak meg filléreiket
gyermekeiktől - a nemes ezél érdekében.

Az iskola takarékpénztárba ez évben betevő volt 21

gyermek, a megtakaritott összeg 143 frt 39 krt tesz.
" Az egyhá? a lefolyt tanévben 62 szegény gyer mek.
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nek engedte el a tandiját, s ezeknek nagy részét ingyen
tankönyvekkel, '29-et pedig közűlők egészen új téli ruhá-
·1·val látott el.

Magánosok közűl Fischer Lajos S~ Polatsek Arnold
2 öltözet viseltjeányruhát, Teör ök Vilma pedig 2 frtot
adott a szegény sorsú gyermekek részére.

Köszönet és hála a. kicsinyek részéről, az egyh1z ve
zérférfiainak, azon nemes lelkeknek, kik ily módon adtak
kifejezést nemesen érző ember baráti szeretetöknek.

-Maradjon, legyen és terjedjen a szeretetnek ezen
melege ezután ra is iskolánk .kicsinyeire .• A ki e kicsinyek
közűl csak egynek is ,gondjái felveszi az én nevembe -
az én nekem viseli gondomat co

Iskolaszék.

Ideiglenesen helyettes elnök : Dr. Markó Lászlő gym-
-, násiumiTelügyelő ur,' jegyzője ifj. Czékus Is tván. Tagjai

hivatalból: az egyház fölügyelője, lelkész e, igazgató és
a tanítói értekezlet által beválasztott egy tani tö, jelenleg
Wqlfgang Lajos. Választott tagjai: Albert Ede, ·Fürész
Ferencz, Kulcsar Károly, Leszih Miksa, Maruzsák Károly,
Mezey Pál, Mazer Lajos, Ruzsinszky István, Schmidt
Mihály.

Tanitói kar.

I. Ifj. Czékus István az 1-II fiu osztály tanitója,
Iskolaszéki jegyzö. Osztályának összes tantárgyain kivűl
tanitja a Ill-·IV. fiú osztályban a tornászatot.

2. Gebe Endre a 111. IV. leányosztály tanitója. Ez
évi igazgató.

J. Kulik Márton a JII. IV, osztály tanitója.
'4. VoIfgang Lajos 1 II. leányosztály tanitója. Is-

. kolaszéki tag. Tanítja az éneket a Ill. IV. fi és leány-
iskolában. '

5. Szerényi Károlyné a .Ieányiskola kézimunka ta
nitönője.



A tanítás anyaga

Vall ast a n. I. osztály. Erkölcsi elbeszélések, éne-
kek imák. Beszédértelem gyakorlatok alapján.

II. osztály. Istenrő}, Jézusról az űri ima. erkölcsi el-
beszélések. Tankönyv Németh J kisebb vallástari c. .

.Tll. osztály. I. félév. Ó-testamentomi történetek, 2.

félév, Ujtestarnentorni történetek Jézus haláláig. Tankönyv
Németh vallástan.

IV. osztály 1. félév, Jézus példabeszédei a keresz-
tyén egyház megalakúlása, az apostolok. A reformatio
rövid története. Tankönyv Nérnet ..Va llástan " .

Mag y arn y elv ta n. L oszt. Irva olvasás. Gépies
olvasás beszéd és értelem gyakorlatok. Tankönyv Szir-
may Vörös-Szilágyi -ABC.

II. oszt. Tárgy - tulajdonnév, névmás, cselekvésszó,
nevelő, az egyszerű törnondat és részei, a szavak irása
és elválasztása. Tankönyv Szírrnay-Vörös-Sailagyi nyelv-
gyakorló~

Ill. oszt. A mondat részei, teljes, hiányos és össze-
vont mondat.

A szavak. hangzásuk és alkotásukra nézve. Tárgy -
milyen ség és számnév. Cselekvésszök. Jelzővel bővitett
mdndatok. Hely', állapot-, eredet-, idő-, mód-, ok-, vég-
és czélhatározóval bővitett mondatok. Könyv. Szirrnay
Vörös-Szilágyi nyelvgyakor16.

IV. oszt. Származott szavak, képzök. összetett mon-
datok .. jelző., targy-, hely-, állapot-, eredet-, idő-o ok- és
módhatározó mellék mondatok. Igeragozás. Szilagyi- V.·
Szirmay nyelvgyakorlo.

Sz á mta n. 1. oszt. a számok felbontása egyenlő
segyenlőt1en részekre, 1-~o számkörben szamj~grekkel
S a nélkül-

II. osztály, ugyanaz az 1- 100 számkörben.
Ill. oszt. ugyancsak a négyalapművelet r ooo.en fe-

lűl eső szárnkörben. Tizedes törtek Könyv Orbók -Mocnik
számtan. -

Föl d raj z. I. II. oszt. A család, szülei ház. udvar,
iskola, tér, épűlet, udvar és környéke.



Beszéd értelem gyakorlatok alapján. <

Ill. oszt. Az iskola, szeba, épőlet, udvar, utcza, tér,
. helység. határ, környék, járás és megye.

Utak, vizek, száraz földek elnevezése. Megye, kerü-
let, ország, Magyarország' egyes megyéi. Könyv Ballagi
"Borsodrhegye földrajza ".

IV. osztály. Magyarország egyes megyéi a III. osz-
tályb-an tanult ak alapján bővebben.

Osztrák-magyar monarchia. Europa és országai. A
többi földrész röviden. Könyv, Ballagi Borsodrnegye föld.
rajza.'

Tör t éne 1 ~ rn. Ill. osztály Egyes élet és jellern-
rajzok. elbeszélés és olvasókönyv alapján.'

. IV. osztály. Magyarország történelme a honfogla-
lástói korunkig. Vargyas )Magyarország, története c.

Ter m ész et r aj z. 1. II. oszt "Nevezetesebb' ha-
ziállataink 'és nehány ismeretesebb növény leirása, külö-
nös tekintettel azok használatára és ápolási módjára, Be-
szédértelem gyakorlatok alapján.

Ill. VI. oszt, Az állat, növény es ásványország. Könyv
Vargyas ,.természetrajza-. .

I r-a s. Nérriet olvasás és irás II-IV. Szirmay
"Fiebel". .

. I.osztály. Irva olvasás.
, Il.vosztály. Útenyirás

Ill. IV. oszt. Szépiras. ,
Rajz a Ill .. IV osztályban. Egyenes vonalokból alaki-

tott "alakok pontozott rajztűzetben.
". < Kézimunka. A leányiskola minden osztályában női

kézi munka-
Ösztöndíjak,

Az elemi fi- és leányiskola tanűlői számára ösztön-
\ dijat alapitottak:

1· Tek. Furmann János ur egy 100' forintos' alapit-
ványt tett 'az elemi fiiskola részére, oly feltétel alatt, hogy
ezen összeg utan eső kamatok osztályonként - válta-

, kozva -' minden 'évben nyári vizsga 'alkalmával a tanitó
kar által a legérdemesebb .szegény tanulónak adassék.
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2. Néhai Rácz Istvan és Timko Zsuzsanna 200 frt
alapírvanya. rnelynek kamatjait két részre osztva hely-
beli ág.' hitv. ev. fiú és leánytanulők sors huzás 'utján
nyerhetik el.

3 Néhai Würtzler János 2000 frt alapitványa, mely-
nek kamataiból 40 frt az elemi' - s a többi {elmaradt
rész pedig a gyrnn. javára esik. a 40 frt 5 frtos össze-
gekben az elemi fi- és leányiskola felsőbb osztályában
jár6 legjobb tanu16k között sorshuzás utján osztatik ki.

4· Néhai Klein Endre 100 frtos alapitványa, mel y,
nek kamat ja a fiiskolai azon két j6 tanuI6ja között osz-
tatik meg, kit a tanul6k önmaguk jelölnek ki.

5· Prokopius Pál Fehér megyei esp. felügyelő, Szu-
hányi Elemér nevében Zelenka Pál nevére 100 frtos ala.
pitványt tett, melynek kamatja szegény árva gyermekek
felségélésére fordittatik.

Az elemi iskola tanulóinak névsora.

Fi-iskola. '

I. osztály.

I. Bartus Béla ágo ev. Miskolcz
2. Bendrin János" " "
3. -Bonis Elemér helv. ref. Szabolcs Kis-Várda
4. Cseplak Jenő ágo ev., Miskolcz
5. Czékus Zoltán»» ~
6.' Gallo József • ~ . Z6lyom Sz.-Andras
7. Garay Béla J • Miskolcz tandijmentes
8. Huscha Károly ~ J "

9. Hlatky Lajos ~ J "

. 10. Lipták István. ~ '"
1 1. Lipták Dániel"" "
12. Mark6 Gerő " " Rozsny6-Gömör
13. Majerszky J6zsef ágo ev. Miskolcz tandijmentes
14. Polity Ervin gör. kath. Miskolcz

tandijmentes

" "
"
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15. Polnisch Géza ágo ev. Szepes-Lócse féltandíjas
16. Polnisch Karoly , " Miskolci tandij mentes
,I7.. Sassy Etele helv. ref. Miskolcz-
18. Szentiványi Zoltdn ága ev, Miskolcz
19' Szurovi József , "" Miskolcz tandijmentes
20. Tóth Ferencz helv. ref. 'n

2 I. Tóth ~János "" "
22; Vereb Miklós ág, ev. Miskolcz

"
"

II. osztály.

1. Alberth Kálmán ágo ev. .Miskolcz
2. Altmann Barna n n-
3. Bartus Dezső » )
4· Dusza Pál "1'

5. Denecke Károly) )
6. Farkas Gusztáv'" ., Abuj-Onga tandijmentes
7,' Gajdos Gyula " ) Gömör-Murány ,. "
8. Havér Kálmán " "Miskolez ""

~, Heinemann Gyula ágo ev. Zemplén-Bény tandijmen.
10 Huschka Károly ág, ev. Miskolcz

. r r . Kaunicz Lajos .ág.' ev. Miskolcz tandijmentes ki.
maradt.

12. Kmosko Géza ágo ev, Miskolcz
13, Kopnyik Sándor ágo ev, Miskolcz
14, Leszih Dezső ágo ev. MiskoIcz
iS. Magyar Kálmán ágo ev. Miskolcz
Ip. Manyák Miklós róm. kath. Miskolcz
17. Melczer Béla ág.· ev. Miskolcz
18. Munka IStván, róm. kath. Borsod: Barczika
19. Novák Kálmán - " "~o Esztergom.Dorog
20. Pieczka Péter ágo ev. Zólyorn-Beszterczebanya
21. Polatsek Gyula" "Miskolcz
22. Ravasz János" " Zsebfalva-Saros féltandijjas
23. Schvarez Béla., II ZóIyom )"
24. Skokancsik Pál" l' 'Miskolcz tandijmentes
25. Szegheő József helv-.réf Miskolcz
26. Szikula József' ág ev. Miskolcz tandijmentes-
27. Zsáry 'Kálmán" ,,", " \
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Ill. osztály .•

1. Farkas János ag. ev. Onga Abauj tandijmentes
kimaradt.

2. Futasz Lajos ágo ev. Miskolcz tandijmentes
3. Gallo Zoltán " ,,- Szent-András Z6lyom
4. Grofcsik Karoly ágo ev. Miskolcz tandijmentes
5. Hlatky Barna "" " " ,.
6. Hutter Pál "" .,
7. Istvánko Gyula" "
8. Ka.unicz Károly ágo ev. Miskolcz tandíj mentes
9. Kopnyik Gyula n » Miskolcz

10: Kripko Mihály ágo ev· Miskolcz
II. Liecsko Emil " " Si-Tarjan. N6grád, tan-

dijmentes
12. Markó Lászl6 ágo ev. Rozsnyő-Gömör
13. Mialkovszky Sándor ágo ev. Miskolcz
14. Molnár Dezső helv. ref. Miskolcz
IS. Müller Károly ágo ev. Misko1cz tandijmentes
16 Orosz Géza róm. kath. Csath-Borsod kimaradt
17 Padiszt János ágo ev. Miskolcz tandíjmentes
18. Polatsek Lajos ágo ev.
19. Rosenfeld Jenő móz. V. Miskolcz kimaradt
20· Szabő Imre ágo ev. Miskolcz
2r .. Szikula János" " tan dijmentes
22. Szurovi józsef ágo ev- "

IV. osztály.

1 Bajkor Sándor ágo ev. Miskolcz
2. Berzy Sándor helv. ref. Miskolcz
3. Danielisz Sándor ágo ev. Miskolcz
4. Hutter Dezső " Miskolcz
5. Lang Arthur róm. kath: Miskolcz
6. Lányi Dezső ágo ev. Miskol ez

-7. Lichtenstein Cyula ágo ev, Miskolcz
8. Pintér Jenő móz. vall. Miskolcz
9. Polatsek Barna ágo ev. Miskolcz

10· Róth Lajos ",.
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il. Schvarcz Gyula ágo
12. Soltész Károly
13. Szikula Gyula "

ev. Zólyom féltandijjas
,. Miskolcz tandijmentes
" Miskolcz .tandijmentes

....
Leány iskola.

I. Osztály.

1. Bőmis Zsuzsanna ág~ ev. Miskolcz tandijmentes
2. Brosz Julia "_ "
3. Breuer Mária "" Szepes-Gölnicbanya tan-

diimentes
4. Búcsany Erasebet ágo ev. Miskolcz
5· Czékus. Vilma t t t tandijmentes
6. Csorba Mária' " " 1"",. "

. 7. Darula Mária" " _
8. Grofcsik Júlia "" ., tandijmentes
9. Kaiser Zsófia . t t " tandíjmentes

10. Kaunicz Zsuzsánna" " tandijme ntes
II. Kerékgyártó Margit ágo ev. t

12. Kiss Vilma "" ." kimaradt
13. Kosztel~ik Gizella " " Szepes-Krornpach

tandijmentes
14. Klein Teréz m6z. V. Miskolcz . I

IS. Kralovanszky Gizella ágo ev. Pest-Mácsa
16. Leuchtmann Berta móz, V. Miskolcz
17. Mialkovszky Matild ágo ev.. "
18. Novák Ilona rom. kath. Miskolcz
19. Paulovics [úlia ágo ev. Misko\cz tandijmentes
20. Prohászka Ilona rom. kath. Budapest
21. Princz Vilma moz. V. Miskolcz
22. Rosenfeld Róza móz. v. "
23. Szabő Erzsébet ág .. ev. "
24- Szentiványi Ilona ágo ev." .
25. Szurovi Maria ág, ev~ "tandijmentes
26. Tóth Etel helv, ref. Miskolcz tandijmentes
27. Ungár Rezsin moz. v. II

IL osztály.
I. Danielisz Irrna ágo ev. Miskolcz
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.2. Fodor Ilona ágo ev. Miskolcz
3. Grünberger Teréz moz . v.. Miskolcz fél tand. ment.
4. Hajasz Teréz ág .. ev. Miskolcz .
5. jankó Julia ágo ev. Galiczia Horodenka tandíj-

.mentes
6. Kiss Berta ágo ev. Nyiregyháza kimaradt.
7. Kiss Margit lt" n "

8. Kúlcsár Zsuzsanna ágo ev, Miskolcz tandijment.
9. Kúlcsár Katalin "" " ,. "

10. Prohazka Gizella róm. kath. Kolozsvar
1 1. Princz Róza móz v . Miskolcz
12. Sipos Margit róm. kath. "
13. Szepcsik Ida ágo ev. ., tandijmenres
14. Tomek Etel ágo ev.
IS. Tóth Róza helv. ref. Miskolcz tandijmentes
16. Trillhaas Margit ágo ev, "
17 Weisz Helén m6z. v ..

- Ill. osztály.

1. Bajker Irén ág.ev. Miskolcz
2. Balkovics Kornél J

: 3. Berzy Jolán-
4. Bielek Margit
5. Breuer Dorotya - J J Szepes Gölnicz -tandm.
6. Deneke Margit J J

7. Fischer Marg'it
8. Fodor' Emma J"
9. Futasz Mária J

10. Fried Julia móz. V"

1I. Fried Johanna " J

12. Eigner Róza" " "
13. Horváth Irén helv. ref. "
14. Kübecher Anna ágo ev, "
IS' Leuchtmann Róza móz. v. Szabolcs-Karász
16. Malo Julia ágo ev. Miskolcz tandijmentes
17. Károlyi Karolin ágo ev. Szolnok-jászkisér tandm.
18. Konrád Ilona" Miskolcz tandijmentes
19. Novak Julia " J "

. J

" tandíj ment,

"
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20. Proházka Klementin \. kath. Somogy-Kaposvar
, .. 21 Sáska Margit ágo ev" Miskolcz
.;J, 'I! ',. .. '.. \

22. Sándor Angella rom. kath. Budapest :
1;);;23. Stofía Irén ag. ev. Ung, ,p.-Remete

24 .. Schwarcz Erzsébet ágo ev. Zólyom féltandijjas
25. Zitkovszky Teréz rom. kath Miskolcz

IV. osztály.

1. Bató Mária ágo ev. Miskolcz tandijment,
2. Czékus Piroska ágo ev. )
3. Dien Ida " Görnőr-RrSzombat fél

tandijjas.
4. Eszterák Margit ág" ev. Miskolcz
5.. Fűrész Irma "" '1)

6. Greisiger Gizella' , .'
7, Istvankó Zsuzsanna" " "
8. Kiss Mária "., " tandijmentes
g. Martonffy Erzsébet rom kath. Misk. kimaradt

10. Mayer Róza ágo ev. Bécs, kimaradt
II. Patyi Margit ágo ev. Pest-Apostág
12. Pontos Gizella helv, ref, Szatmár
13. Polnisch Janka ágo ev. Szepes-Kézsmark féltan-

dijjas.
14' Sándor Margit róm, kath. Budapest
1.5. Szeremtey Luiza helv. ref. Miskolcz
16. Szentivány Margit ág, ev- "
17. Sneider Teréz II' lj "

1.8. Spiro Herrnin móz V. "

19' Schwarcz Antonia " " " . kirnaradt,
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Értesítés.

A jövő I888-89-iki iskolai év szepternber 3-ci n veszi
kezdetét - a megelőző napokon u.· m. L-3-i~ abeira·
tások fognak megtartatni - az ezen évre megválasztott
igazgató által. .

Iskolánk törvényei értelmében az igazgató csak szept.
lS-ig veheti fel a növendékeket, a később jövők, csak az
iskolaszékhez intézett kérvény alapján vétetnek föl.

Minden tanuló tartozik beirataskor a beiratási és fél-
évi tandijat előre lefizetni,

Azok pedig, kik tandijmentességet, vagy egyébb'
segélyt akarnak élvezni - e végböl szegénység! bizo-
nyitványnyal ellátott kérvényőket - az iskolaszékhez
czirnezve, beiratas alkalmával az igazgatónál adják be -
annyival inkább, mert szept, ls-én túl az ilynemű kérvé-
nyek figyelembe nem vétetnek.

Minden tanúlő tartozik nyilvános iskola által kiállí-
tott bizonyitványt beiratásakor az igazgatónál bemutatni
a mégelőző iskolai évről - vagy felvételi vizsgát tenni
a tanitőkar előtt - melynek díja ágo ev. tanúlótól y Irt,
idegen felekezetűektől 14 frt.

Tartozik továbbá minden tanúló az I876-ik XIV. évi
t. ez. értelmében a beirataskor, a városi orvos által bélyeg és
díjmentesen kiállitott- bizonyítványt fö lmutatni arról, hogy
védhirnlő ellen sikeresen beoltatott, vagy a legutóbbi
5 .év lefolyása alatt valóságos himlőt állott [ki, esetleg
hogy a beoltás kötelezettsége alól törvényesen föl lett
mentve j kűlönb en beoltása iránt a hatóság fog iitézkedni.


