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I. Adatok ez év történetéhez.

Mielőtt a jelen iskolai év történetének leírásához hozzá 
fognánk, a lefolyt események kényszerítenek a múlt iskolai 
évhez visszatérni.

Még be sem hegedt a fájó seb, melyet tanodánk egyik 
jeles és fáradhatlan munkásságu tanárának Weisz Vilmosnak, 
1873-dik év november 31-én történt gyászos kimúlta által 
szenvedett; midőn az iskolai év végén, hirtelen és váratlanul 
uj veszteség érte intézetünket, a mennyiben, nem kevésbé 
jeles és sokoldalú tudományos műveltséggel biró szeretett 
tanárát Kürtösy Józsefet, a halál kiragadta körünkből. Az 
élte delén elhunyt férfiú, a közügy szolgálatában és a köz- 
műveltség előmozdításában 17 éven át önzetlenül és híven 
betöltött munkássága által megérdemelte, hogy ezen tanoda 
értesítőjében nehány sort szenteljünk emlékének, rövid váz
latban rajzolva munkás életpályáját.

Kürtösy József — családi néven Putz — 1835. mártins 
17-én született Nógrádmegyében, Nagykürtösön, hol atyja 
néptanító volt. A kiváló szellemi tehetségekkel megáldott 
gyermek, gondos szüleinek vezetése alatt kezdte meg első 
tanulását, további kikópeztetését Losonczon, Osgyánban s 
Pozsonyban nyerce. Iskoláit oly kitűnő sikerrel végezte, hogy 
ezek befejezése után tanárai által gróf Tihanyi Ferencz gyer
mekeihez ajánltatott nevelőnek, mely kitűnő és előkelő pro
testáns családnál 2 évig a legnagyobb megelégedéssel műkö
dött. 1858-ban a selmeczi fogymnasiumba hivatott meg
tanárnak, ahol 1863-ig a legjobb sikerrel és a legnagyobb
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elismeréssel tanított. Azonban az ottani hegyi levegő nem 
kedvezvén egészségének, 1863-ban a losonczi egyesült protes
táns gymnasium meghívását fogadta el; honnan 1869-ben a 
helybeli gymnasimba lön megválasztva. Belépte e város kö
rébe nem volt szerencsés, mert alig pár hét múlva a halál 
megfosztotta őt szerető nejétől, három árvát hagyván az el
búsult apa gondjaira. Az 1873-dik óv végén árváinak anyáról 
s magának uj élettársról gondoskodott, a nyíregyházi szüle
tésű Martinyi Etelkával lépvén házasságra; de fél évig sem 
örülhetett a szép frigynek, midőn 1874. jun. 19-én meghűlés 
következtében hagymázba esett, s rövid 5 napi betegeskedés 
után jun. 24-én az örök nyugalom honába költözött : maga 
után hagyván az első nejétől született 3 árván kívül, bánatos 
özvegyét és egy halála után született fiúgyermeket. Nyugalma 
véghelyére junius 25-én a tanuló iíjuság és számos résztvevő 
jelenlétében kisértük el.

Tudomány szeretetén kívül jellemezték őt mély gondol
kodás, éles ész és kitűnő szakismeret. Tanítványai iránt baráti 
s atyai indulattal viseltetett, s mindenkihez barátságosan kö
zelített ; azért érezzük és érezni fogjuk sokáig, hogy eltávo
zott körünkből örökre. Legyen áldott emléke közöttünk.

Ezen csapásokhoz még azon veszteség is járult, hogy e 
tanodának keletkezése óta 13 éven át volt s közelismeréssel 
működött munkás tanára Palánszky Sámuel, az anyagi tekin
tetben sokkal háladatosabb ügyvédi pályára lépett. így tör
tént, hogy tanodánknál egyszerre három tanári szék betöltéséről 
kellett gondoskodni; s az iskolatanács nem is késett, mind a 
három állomásra nyilvános pályázatot hirdetni, melynek azon 
örvendetes eredménye lön, hogy a számosán jelentkező pályá
zók közülC hotvács Ágoston a bécsi egyetem növendéke, 
Glauf Pál superintendensi s Leffler Sámuel nyíregyházi segéd
lelkészek választattak meg a megüresedett állomásokra.

Miután az 1874/75 tanév mozgalmai iskolánk életében 
maradandó becsű kedves emlékeket fognak hátra hagyni —



a tanintézet fentartása és emelése iránt kifejtett buzgalom 
tekintetében : szükséges, hogy ezen nagyfontosságu mozgal
mak keletkezésének megértése végett egy kissé a közelmúltba 
visszatérjünk.

Az 1872. év folyamán történt, hogy a gymnasium 19 ezer 
írtért saját épületet vásárolt, egyszersmind az V. oszt. felállította; 
ennek következése lön, hogy a tanoda pénztára nem csak hogy tel
jesen kiürült, hanem az épületvásárlásból mintegy 6000 írt adó
ság nehezedett reája. így történt, hogy az 1873/74-dik iskolai 
évben, nem csak hogy az osztályok számát fokozatosan nem 
szaporíthatta, hanem az Y-dik osztálynak fenmaradását is, 
csak áldozatok árán biztosíthatta; s kétségessé lön, vájjon az 
18 74/75-dik iskolai évre is az V osztály fentartassék-e vagy 
szüntettessék be? Azonban, mivel teljes biztossággal remény
leni lehetett, hogyha intézetünk adóságától megszabadul, ak
kor, az alapitványtőke után járó és a tandijakból befolyó 
összegből egy VI osztályú tanoda költségeinek fedezése biz
tosítva van; s máskülönben is a már virágzásnak indult in
tézetet fejlődésében megakasztani, vagy a már elért eredményt 
megsemmisíteni az iskolatanács a közműveltségen ejtett sére
lemnek tartotta volna: a jobb jövő reményében elhatározta, 
hogy az Y-dik osztály, habár a tandijat 40 forintra kell is 
emelni, az 1874/75-dik évre fentartassék. így állottak tanodánk 
viszonyai az 1874-dik év folyamán. Azonban tudva és belátva 
azt, hogy az V-dik osztály a VI-dik nélkül csonka, s hogy 
az emezzel szoros összefüggésben áll s mintegy kiegészíti; 
továbbá Nyíregyházán, mint Szabolcsmegye székhelyén, egy 
minél több osztálylyal biró középtanodára égető szükség van: 
módokról és eszközökről kellett gondoskodni, hogy egyrészt, 
miként szabadulhat meg tanodánk a nyomasztó adóságtól, s 
másrészt a VI osztály felállításához a szükséges anyagi esz
közök mikép szerezhetők meg. Ezen kettős czél elérésére 
legsikeresebbnek látszott, jótékony czélu előadások és egy 
sorsjáték rendezése által a nagy közönség, városi lakosság s
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különösen a szülék részvétét igénybe venni. Miután ezen terv 
az iskolatanács által általános helyesléssel fogadtatott, annak 
keresztül vitelére egy bizottság választatott, mely bizottság 
fáradozásainak sikerült is az áldozatkész közönség részvétét 
annyira megnyerni, hogy munkálkodásuk a nemes czél javára 
több mint 2000 irtot eredményezett.

Ekként a tanoda szorult anyagi viszonyain némileg segítve 
lévén, azonnal bátrabb lélekkel és biztosabb reménynyel néz
hettünk a jövő elé, s ezen szebb jövőnek biztos tudata, idézte 
elő azon örvendetes, tanodánk fejlődésére és felvirágzására 
nézve messze kiható eseményt, hogy az iskolatanács az 
1875. év május 22-én tartott gyűlésében, azon általánosan, 
régóhajtott és táplált vágyat, hogy gymnasiumunk VI osztá
lyúvá fejlesztessék, határozattá emelte.

Ezennel tudósíthatjuk a közönséget, hogy a jövő 1874/75- 
dik iskolai évben a hatodik osztály is felállittatik; megjegyez
vén még azt, hogy mind addig, mig a gymnasium pénztárára 
az adóság terhe nehezedik, az V. VI. osztályban a 40 írtra 
felemelt tandíj meghagyatik.

A Vl-dik osztály felállításával ismét uj tanerőre lévén 
szükség, az iskolatanács elhatározta egy oly tanférfiunak meg
szerzését, kinek feladata leend, hogy a termószetrajzi és 
mennyiségfani tudományokat tanítsa.

Mig egy részről az iskolatanács ekként iparkodott a ta
noda helyzetén javítani és annak fejlődését előmozdítani; úgy 
másrészről az egyházi tanács sem mulasztotta el az erre mu
tatkozó más alkaimat felhasználni. Ugyanis, támaszkodva az 
alapítványi okmány 5-dik pontjára, — melyben az alapitó 
város megigéré, hogy ha a kamatkényszer törvényhozás utján 
meg fog szüntetni, s a tőkétől 6 °/0-nál nagyobb kamatot fog 
kapni, ezen többletből is a gymnasium fog huzni 5/6 részt — 
az 1873. aug. 31-én tarto tt egyliázi gyűléséből folyamodott 
a város elöljáróságához, miszerint a helybeli takarékpénztár
nál, melyre az alapítványi tőkék kezelése bízatott, barátságos
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utón eszközölje ki, hogy a kamatláb 2°/0-kal emeltessék fel. 
Az alapitó város a takarékpénztárnál közbenjárván, a neve
zett pénzintézet 1875. febr. 4-én tartott rendes közgyűlésében 
azon határozatot hozta, hogy bizonyos eshetőségek számba 
vétele és azon feltétel alatt., ha az alapítványi pénzek az 
előbbi kezelési és visszafizetési módozatok mellett az 1884- 
dik év helyett egész 1909-dik évig hagyatnak az intézetnél, 
kész a kamatlábat 1876-dik év január 1-jétől az ezután be
folyó és újra kiadandó pénzek után 1 °/0-kal emelni.

A városi képviselet a takarékpénztár ezen ajánlatát el
fogadta, és igy, habár nem egyszerre is, biztos jövedelemfor
rásra van kilátásunk.

Ezen fontosabb mozgalmak előadása után, áttérünk az 
év egyes mozzanataira.

Tanodánk a három megüresedett tanári széknek betöl
tése által, az osztályok számának megfelelő tanerőkkel ellát
tatván, a tanítást szept. elején megkezdhettük s az év végéig 
fenakadás nélkül folytattuk.

A beiratások szept.. 1-jón vették kezdetűket, 1. 2. tartat
tak a javító és pótvizsgák, 3-án a rendes tanítás vette kez
detét. Habár elég gyorsan gyülekeztek a tanulók, mégis akad
tak egyesek, kik a kitűzött első napokat nem tartották meg. 
Sajnos azon körülmény is, hogy a fiuk nagyrészt szüleiktől 
nem kisértetve szokták magokat bejelenteni. A beirt tanulók 
összes száma 171, 168 nyilvános, 3 magán tanuló, az év vé
gén 163 nyilvános: e szerint szaporodás a tavalyihoz ké
pest 23.

Január 25—28. tartattak a téli szigorlatok; a második 
félévet febr. l-jén kezdtük meg.

Pünkösd másod napján a tanuló ifjúsággal az ur aszta
lához járultunk. A sátoros ünnepek alkalmával a tanuló ifjú
ság öszliangzatos énekek zengedezésével működött közre az 
isteni tisztelet emelésére.

Május 24-én volt a majális, melyen a tanuló ifjúság vi
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dám örömmel vett részt, s a szegény tanulók Kralovánszky 
Gyula felügyelő szívességéből ingyen láttattak el ízletes 
ebéddel.

A' második félévi szigorlatok jun. 19—24-ig tartottak, s 
az évet jun. 25-én nyilvános vizsgával berekesztettük.

II. Jelentés a sorsjátékról.

Hogy a gymnasium pénztára a terhes adóságtól megsza
baduljon, s az 1875/76-dik évre a YI-dik osztály fokozatos 
felállítása biztosittassék, az iskolai tanács t. Kralovánszky 
Gyula felügyelő és nagyt. Farbaky József lelkész urak elnök
lete alatt a következő, u. m. Bartholomaeidesz János főespe
res, dr. Mesko Pál, Szénfy Gyula, Pazár István és Martinyi 
József tagokból álló bizottságot választott, melynek feladata 
volt, jótékony czélu előadások és sorsjáték rendezése által a 
tanoda anyagi viszonyain javitani. A bizottság megválaszta
tása után első feladatának tartván magát szervezni, és az 
eredmény elérése tekintetéből a szükséges lépéseket meg
tenni : jegyzőjévé Martinyi Józsefet, pénztárnokká pedig Pa
zár Istvánt választotta : egyszersmind intézkedett a felől, hogy 
a sorstjátéki engedélyért a kérvény a főesperes és superinten
dens urak utján a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisz
tériumhoz felterjesztessék. Az engedély megadatván, sorsolás 
napjául 1875. május elseje tűzetett ki; a sorsjegyek száma 
tizezer 50 krosra, a nyeremények összege 400 darabra, mely
ből 3 főnyeremény 300 frt értékű legyen, határoztatott. Hogy 
pedig a 400 nyereménytárgy a pénztárnak minél kisebb meg- 
terheltetése mellett beszerezhető legyen, elhatároztatott, hogy 
városunk és a vidék minden szép és jóért lelkesülő hölgyei, 
kézi munkákból álló nyereménytárgyák készítésére és bekül
désére kéressenek fel, Egyszersmind érintkezésbe tette magát 
a bizottság városunk hölgyeinek nőegyleti tagjaival, különö-
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sen annak elnöknőivel, kik szívesek vokak magokra vállalni, 
hogy a nyeremény tárgyak gyűjtése a nőegylet támogatása 
mellett, ifjú hölgyek által eszközöltessék.

Ily intézkedés mellett a siker elmaradhatlan volt, s hogy 
mily általános lelkesedéssel karoltatott fel a szentügy, mutatja 
azon eredmény, hogy 200-on felül több nyeremény tárgy aján
dékoztatok. Szaporította a jövedelmet a három műkedvelői 
előadás, továbbá azon intézkedés is, hogy a nyereménytárgyak 
a sorshúzást megelőző két nap a városház nagytermében 10 
kr. befizetése mellett közszemlére kitétettek, s hogy a sorso
lás tánczvigalommal köttetett össze.

Mielőtt a sorsjáték eredményének számokkal való kimu- 
tátásához fognánk, lehetetlen fel nem említenünk, tanodánk 
iránt már a múlt évben is jótékonyságot gyakorolt Teutelbaum 
Henrik lovag urat, aki a második főnyereménytárgyul, egy 2 éves 
nemes fajú csikót volt szives felajánlani. Továbbá különös el
ismerés illeti, a bizottság egyik fáradhatlan tevékenységű el
nökét nagyt. Farbaky József lelkész urat, a ki nem elége
dett meg azzal, hogy helyben működött, hanem a vidéken, 
a nagy közönségnél s továbbá hazánk elsőrendű előkelő pro
testáns férfiainál is, érdekeltséget és részvétet tudott ébresz
teni. Nem mellőzhetjük hallgatással t. Kralovánszky Gyula 
felügyelő ur érdemeit sem, ki nem csak hogy a maga részé
ről szép áldozatokkal .járult a nemes czélhoz, hanem ismerő
sei széles körében árulta s áruitatta a sorsjegyeket, a mi nem 
kevésbé folyt be az eredmény eléréséhez. Felemlitendők álta
lában a bizottság hivatalnokai és többi tagjai, kik sem időt, 
sem fáradságot nem kiméivé, tették lehetővé ezen fényes si
ker elérését.

Most pedig álljon itt az eredmény számokkal kifejezve :
1) Három műkedvelői előadás . . .  60 frt 23 kr.
2) B azá r.........................................  67 „ 54 „
3) Tánczvigalom ..........................  67 „ 65 „
4) Sorsjegyekért 1866 „ 95 „
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5) Adakozás utján b e j ö t t .....................  339 frt 90 kr.
6) Tregjár Ernő által kisorsolt képért 25 „ 20 „

2427 „ 47 ,
Kiadás volt 163 „ 03 „
Jövedelem 2264 „ 44 „

Tehát tiszta eredménykép 2264 frt 44 kr. mutatkozik. 
A mennyiben azonban még nem tudni, hogy mely nyeremény
tárgyak maradnak vissza az intézet számára, s azokért mennyi 
folyand be; sem pedig a kereskedésben vásárolt tárgyak ki
fizetve nincsenek, igy ezen szám némi csekély változást 
szenvedhet.

Mindazon nemes-keblü hölgyek, kik a vállalatot nyere
mény-tárgyakkal megajándékozni; azon nagylelkű adakozók, 
kik adományaikkal növelni; és a nagy közönség, mely ezen 
sikert részvéte által elérni lehetővé tette, fogadja a tanoda 
forró hálaköszönetét.

III. Adományok és alapítványok.

Kedves kötelességünknek ösmerjük nyilvánosságra hozni azon becses 
adományokat, melyekkel tanintézetünk lelkes pártfogói, a lefolyt iskolai 
évben a tanügy előmozdításához járulni szívesek voltak.

a) A d o m á n y o k :

1. Nikélszky Mátyás ur — — 40 frt.
2. Draskóczy Sámuel ur — — 10 „
8. Jung Adolf ur — — 10 „
4. Hoffmann Adolf ur — — 10 „
5. Már Adolf ur — — 5 „
6. Burger Jeremiás ur — - 10 *
7. May Adolf ur — 40 „
8. Klein Adolf ur — — 10 „
9. Merle Adolf ur — — 10 „

10. Engländer Pülop ur — — 10 „
11. Jánószky András ur — — 10 „



12. Mányik József ur — —
18. Kovács Mihály ur — —
14. Groák Zsigmond ur — —
15. Eiszdorfer János ur — —
16. Jaaovicz József ur — —
17. Czukker Herman ur — —
18. Grünberger Adolf ur — —
19. „Szabolcsi hitel-bank“ — —
20. „Nyíregyházi takarékpénztár“ — —
21. Bleuer Herman végrendeletileg —
22. Kralovánszky Gyula ur, 10 írt tandíj helyett 40 forintot

5 frt
5 n

J V  n  

10 „ 
10 „ 

1 * 
10 „ 
50 „ 

100 „ 
100 „

fizetett; egyszersmind a könyvtár javára adományozott
28. Schack Mór ur
24. Kellner Dávid ur
25. Grosz Lipót ur
26. Boldogult Groska Jánosné hagyományozott rajz-mintákra 40 „

1) Nikelszky Mátyás ur és neje Tincz Zsuzsanna, meghalt kedves 
gyermekeik: Andor és Erzsébet emlékére, az egyháznál 1000 frtos alapít
ványt tettek, melyből az 500 irtot tevő Andor nevű alapítvány, a gymna- 
siumba járó tanulók ösztöndíjául alapittatik.

2) A felolvasott és kihirdetett, habár még nem tárgyalt végrendeletből 
tudomásunkra jutott, hogy boldogult draskóczy-dolinai Draskóczy Sámuel, 
iskolatanácsos és az intézetnek gyakrabban helyettes felügyelője, végrende
letében az árva- és kórházakon kívül, jótékony czélokra 10,000 frtot ha
gyományozott, és pedig: a miskolezi ág. ev. egyháznak 2000, a miskolczi 
ág. ev. gymnasiumnak 4000, a nyíregyházi ág. ev. egyháznak 2000, a 
nyíregyházi ág. ev. gymnásiumnak 4000 forintot; úgy hogy ezen utóbbi 
összeg jövedelmének fele a szegény és szorgalmas tanulók felsegélésére, má
sik fele a szorgalmok és ügy-szeretetök általkitünt tanítók jutalmazására 
szolgáljon.

Midőn ezen nagyszem hagyományozásért, már most is forró hálánkat 
nyilvánítanánk a dicsőült fenkölt szellemének; egyszersmind fentartja ma
gának az intézet, hogy a nagylelkű hagyományozó emléke iránt érzett 
háláját ezután fejezhesse ki.

Mindezen adományokért hálás köszönet az élőknek, a boldogultaknak 
sírja felett lebegjen az áldás és béke szelleme!

b) A l a p í t v á n y o k :
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IV. Iskolai tanács.

E l n ö k s é g .
T. Kralovánszky Gyula, felügyelő. 
Nagyt. Farbaky József, lelkész.

T a
Nt. Bartholomaeidesz János, főesp. 
Bencs László, egyh. felügyelő.
Benes János.
Barzó János.
Jánószky András.
Kaeska János.
Mányik József.
Matthaeidesz Gusztáv.

A tanárok és" i

j a i  :
Joszka János.
Dr. Mesko Pál.
Moesz Adolf.
Nikelszky Mátyás.
Oltványi Endi-e, pénztárnok. 
Palicz Mihály.
Baesko Mihály, egyh. gondnok. 
Zajácz József, 

íitói kör elnöke.

V. T a n á r o k .

1. Chotvács Ágoston, 1874. óta, tanította a hellént az V., latint L,
11., németet II., III., IV., V. osztályban. Osztálytanár az I. osztályban.

2. Glauf Pál, 1874. óta, tanította a vallást, latint s mennyiségtant az 
V., magyart és számtant I., II., mértant a II. osztályban. Osztálytanár a
II. osztályban.

3. Kovács János, 1865. óta, tanította a vallást I., II., III., IV., latint
111., IV., mennyiségtant III., IV., mértant az I. osztályban. Osztálytanár
a IV. osztályban, ez évi igazgató.

4. Leffler Sámuel, 1874. óta, tanította a természettant a IV., vegy
tant III., V., természetrajzt I., II., V., földrajzi I., II., III., történetet II., 
németet az I. osztályban. Múzeumi ő r , s a tanári értekezletek jegyzője. 
Osztály tanár a III. osztályban.

5. Martinyi József, 1868. óta, tanította a magyart ÜL, IV., V., tör
ténetet III., IV., V., rajzt I., II., III., IV. osztályban. Osztálytanár az V. 
osztályban, s az iskolai tanács jegyzője.

6. Navora Alajos, r. kath. hitelemző.
7. Bogdán József, mózes-vallásu hitelemző.
8. Nagy Lajos, énektanitó.
9. Boczkó Lajos, a testgyakorlat vezetője.



13

VI. T a n t á r g y a k .

I. Osztály.
1. Vallás, h. 2 óra. Keresztyén kathekizmus. T. K. Bauhofer. Bibliai 

történetek. T. K. Varga János. Tanár: Kovács.
2. Latin nyelv, h. 5 óra. Alaktan, a hangejtéstől kezdve a verba 

deponentia hajlitásaig, megfelelő gyakorlatokkal, házi dolgozatok. T. K. 
Szénássy. Tanár: Ghotvács.

8. Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan és szóragozás elemző tanmód
szer szerint. T. K. Lutter, Költemények. Olvasókönyv, Erdélyi Indali. Ta
nár: Glauf.

4. Német nyelv, h. 2. óra. Nyolczvan gyakorlat. Brassai „Okszerű 
vezér“-éböl. Tanár: Leffler.

5. Földrajz, h. 2 óra. A föld topographieus ismertetése, földrajzi fo
galmak. T. K. Bellinger. Tanár: Leffler.

6. Számtan, h. 2 óra. Négy alapmivelet egész, tizedes és közönséges 
törtszámokkal. T. K. Mocznik-Szász. Tanár: Glauf.

7. Mértan, h. 2 óra. Vonalak, Szögek, háromszögek. T. K. Mocznik- 
Szabóky. Tanár: Kovács.

8. Állattan, h. 3 óra. Emlősök, madarak, halak, hüllők és rovarok, 
az egyes családok párhuzamos összeállításával. T. K. Kriesch. Tanár: Leffller.

9. Szépírás, h. 1 óra. Tanár: Glauf.
10. Rajz, h. 1 óra. Landau és Schröder vezérfonala szerint. Tanár: 

Martinyi.
11. Ének, h. 2 óra. Nagy Lajos.
12. Testgyakorlat, h. 2. óra. Boczkó Lajos.

II. Osztály.
1. Vallás, mint az I. osztályban.
2. Latin nyelv. h. 5 óra. Az egész alaktan főtekintettel a rendhagyó- 

ságokra, megfelelő gyakorlatokkal. T. K. Szénássy. Tanár: Chotvács.
3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Betütan, szótan, szóképzés, névragozás, 

igeragozás, helyesírás. T. K. sárospataki magyar nyelvtan. Költemények. 
Olv. K. Erdélyi Indali. Tanár: Glauf.

4. Német nyelv. h. 2 óra. Nyolczvan gyakorlat, Brassai „Okszerű ve- 
zér“-éből. Házi dolgozatok. Tanár: Chotvács.

5. Földrajz első félévben, h. 3 óra. Az öt földrész részletes ismerte
tése. T. K. Batizfalvy. Tanár: Leffler.
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6. Történet, második félévben, k. 3 óra. Ókori történelem. T. K. Zsi
linszky. Tanár: Leffler.

7. Számtan, h. 2 óra. Viszonyok, arányok, kamatszámítás, olasz gya
korlat, mértékisme összekötve a méter-rendszer ismertetésével. Tk. Mocnik- 
Szász. Tanár: Glauf.

8. Mértan, h. 1 óra. Négyszög, sokszögek, területek kiszámítása, 
Pythagorás tantétele, idomok átalakítása, háromszögek átalakítása s hason
lósága. Tk. Moenik-Szabóky. Tanár: Leffler.

9. Természetrajz, h. 3 óra. Ásványtan első félévben. Növénytan, má
sodik félévben. Tk. Kriesch. Tanár: Leffler.

10. Eajz, h. 1 óra. Landau és Schröder vezérfonala után. Tanár: 
Martinyi.

11. Ének, h. 2 óra. Tanár: Nagy Lajos.
12. Testgyakorlat, h. 2. óra. Boczkó Lajos.

III. Osztály.

1. Vallás, h. 2 óra. Hittan és erkölcstan. Palmer utáni füzetek. Tanár; 
Kovács.

2. Latin nyelv, h. 5 óra. Mondattan, esettan, az idők és módok hasz
nálata, megfelelő szó és Írásbeli gyakorlatokkal. Tk. Schulze-Varga. Phaed- 
rusból 26 mese, fordítva, elemezve és emlékelve. Tanár-: Kovács.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan. A mondat s részei. A szóvon- 
zat. Tk. Imre Sándor. Költemények. T anár: Martinyi.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Alaktan i-endszeresen. Tk. Ballagi, Irály- 
gyakorlatok és versek emlékelése. Olv. K. Lüben és Nocke. Tanár: Chotváes.

5. Történet, h. 3 óra. A közép és újkori történelem. Tk. Zsilinszky. 
Tanár: Martinyi.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan, a betű-számtan elemei. A 
négy alapművelet általános számokkal, hatványozás, gyökvonás, b) Mértan: 
a kör, kerülék, mentelék, hajtalék. Tk. Mocník. Tanál- : Kovács.

. 7. Természettani földrajz, első félévben, h. 3 óra. Tanár: Leffler.
8. Vegytan, második félévben, h. 3 óra. Szervetlen vegytan a nem 

fémekről. Tk. Dékány. Tanár: Leffler.
9. Rajz, h. 2 óra. Hermes rajziskolája szerint. Tanár: Martinyi.
10. Ének, h. 2 óra. Nagy Lajos.
11. Testgyakorlat, h. 2 óra. Boczkó Lajos.

IV. Osztály.

1. Vallás, h. 2 óra. Hit- és Erkölcstan, Palmer után füzetek szerint. 
Tanár: Kovács.



15

2. Latin nyelv, h. 5 óra. Mondattan, a kötmód használatától a ha- 
nyatszó használatáig, megfelelő szó és írásbeli gyakorlatokkal : prosodia 
metrica. Tk. Schulz-Varga. Com. Neposból Miltiades és Themistocles, for
dítva, elemezve és emlékelve. Tanár: Kovács.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondatkötés. Irálytan. A verstan  elemei. 
Tk. Imre Sándor, Költemények. Tanár : Martinyi.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Mondattan. Tk. Ballagi. Irály gyakorlatok, 
versek emlékelése. Olv. könyv Lüben és Naeke. Tanár: Chotvács.

5. Magyarország földrajza, első félévben, h. 3 óra. Tk. Maar. Tanár: 
Martinyi.

6. Magyarország története, második félévben, h. 3 óra. Tk. Dierner- 
Hanthó. Tanár: Martinyi.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: összetett viszonyok és ará
nyok, társasági, vegyitési és láncz-szabály. Első fokú egy és több ismeret
lennel biró egyenletek, b) Mértan: Tömör-mértan. Tk. Mocnik-Szász és 
Mocnik-Szabóky. Tanár: Kovács.

8. Természettan, h. 3 óra. Tk. Pisko-Kühn. Tanár: Leffier.
9. Kajz, h. 2 óra. Hermes rajziskolája szerint. Martinyi.
10. Ének, h. 2 óra. Nagy Lajos.
11. Testgyakorlat, h. 2 óra. Boczkó Lajos.

V. Osztály.

1. Vallás, h. 2. Bevezetés az ó szövetségi könyvekbe. Tk. Zsarnai. 
Egyes könyvek válogatott részeinek olvasása. Tanár: Glauf.

2. Latin nyelv, h. 5 óra. Jul. Caesaris Commentarii de bello Gallico 
lib. I. et H. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses, lib. I, s egy rész a lib. 
Vni-ból, fordítva, elemezve s részben emlékelve. Irálygyakorlatok. Tanár: 
Glauf.

3. Hellen nyelv, h. 4 óra. Alaktan a nevek ejtegetése a rendes omegás 
végzetü igék hajtogatása. Tk. Curtius. Schenkl, Kiss hellen olvasó könyvé
ből 74 fordítási gyakorlat. Házi és iskolai dolgozatok. Tanár: Chotvács.

4. Magyar nyelv, h. 3 óra. Költészettan, költői tartalom, anyag, alak, 
a költői irály fajai. Verstan. Az elbeszélő és leiró költészet. Költemények 
emlékelése. Hetenként Írásbeli dolgozat. Tk. Torkos. Tanár: Martinyi.

5. Német nyelv, h. 2 óra. Verslehre. Tk. Heinrich. Költemények em
lékelése. Olv. k. Lüben és Naeke. Házi dolgozatok. Tanár: Chotvács.

6. Történelem, h. 3 óra. Ókor. Tk Szilágyi. Tanár: Martinyi.
7. Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: betüszámtan. Alapmiveletek 

algebrai mennyiségekkel. Számok oszthatósága, a legn. k. osztó, legk. k. 
többes. Közönséges, tizedes s láncztörtek. Viszonyok, arányok, hármas szar



bály, arányos osztás, b) Mértan: Vonalak, szögek, háromszögek egybevágása 
s hasonlósága, négyszögek, sokszögek, s azok területe. Tk. Mocnik-Szabóky. 
Tanár: Glauf.

8. Ásványtan, első félévben, h. 3 óra. Tk. Dorner. Tanár: Leffler.
9. Vegytan, második félévben, h. 3 óra. Tk. Dékány. Tanár: Leffler.
10. Testgyakorlat, h. 2 óra. Boezkó Lajos.

VII. Tanszerek szaporodása.

A könyvtár Kürtösy József, volt gymnasiumi tanár hagyatékából, öz
vegye szül. Martinyi Etelka, s az árvagyám Putz Lajos szívessége folytán, 
a következő művekkel szaporodott: Budapesti tanári egylet közlönye 1867. 
évi folyam. Az országos középtanodai tanáregylet közlönye 1868-tól 1873/4-ig 
hét évi folyam; Joh. Gerhard Schellers lateinisch deutsches Lexicon 3 köt. 
Szepesi Imre: Hellen nyelvtan I. köt.; Frid. Gedickii: Liber latinus; Bán
hegyi István: Erasmus redivivus; Catullus, Tibullus, Propertius; Ant. Wes
termann: Beden des Demosthenes I. köt.; Platons Eutyphron, Vertheidigung 
des Sokrates, und Kriton; Ovidius Naso: Metamorphoses tom. H., Epistolae 
seu elegiae; C. F. Metzger: .Ovidius Nasos Werke 2 kötet; Car. Zell. 
Auctores classici latini, volumen decimum; Jul. Caesar de bello Gallico 
commentarii; Terentius: Comaediae; T. Cicero de officiis 2 kötet; de oratore
0. Horatii Flacci carmina; C. Sallustii Crispi opera; Augustini meditationes; 
Justinus 1644. Amsterdam; Novum testamentum; J. Mozart: Deutsches 
Lesebuch 3 köt.; Lüben és Naeke: Lesebuch für Bürgerschule; Joh. Leunis, 
Zoologie, Botanik; dr. Mor Seubert: Pflanzenkunde; Jon. Barth.Trommsdorf, 
Handbuch der pharm. Waarenkunde; Fr. Wilh. Warhanek: Eeiehs und 
Länderkunde des Kaiserthums Österreich ; Christ. Wilh. Hufeland; guter 
Bath an Mütter; J. C. Freier: Leben und Charakter FriedrichsII.; hinter- 
lassene Werke Friedrichs H .; Sam. Bartsch: die Räderthiei’e ; Fábri János; 
Állattan elemei, J. B. Machat: Franz. Sprachlehre; Fried.Gedicke: Franc. 
Lesebuch; Oeuvres completes de Florian 1 kötet; Paul de Kock: Un bon 
enfant; Andre le Savoyard.; Les aventure de Telemaque; L’encyclopedie 
enfantine: Fables de Lafontaine; Eugene Scribe; Le colonel-, Breznyik 
János: a prot. tanodák tervezete.

Dr. Kovács Sándor ügyvéd ur, Varga János, Nevelés és oktatástan-át; 
Konok Sándor: Egyház jogtanát, s Hoffmann Pál: A római jog institutióit 
ajándékozta könyv táru nknak. Dr. Ungerieider Jónás orvos ur, az általa szer
kesztett „Természet GyógyászM ; s Benes László egyházi felügyelő ur a
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„Prot, egyházi s iskolai lap“ 1873-dik évi folyamát voltak szívesek intézetünk 
számára megküldeni. Megrendelés utján a „Magyar tanügy“ és a „Prot. 
egyházi s iskolai lap“ ez évi folyamával gyax-apodik könyvtárunk.

Erem-gyüjteményünk dr. Kovács Sándor ügyvéd ur szivessége folytán 
4 darab emlék-pénzzel szaporodott, melyek küzül az egyik Bartakovies ju
bileumára; a másik az 1865-dik évi országgyűlés megnyitására; a harmadik 
a debreczeni színház megnyitására; s a negyedik az eperjesi collegium 
kétszázados öröm-ünnepére veretett.

Természetrajzi gyűjteményünk számára, szintén Kovács ur volt szives 
egy múmia karját ajándékozni.

Fogadják a nemes adakozók, mind ezen kegyes adományokért az 
iskolai hatóság hálás köszönetét.

A mennyiségtan tanításához a méter-mértékek szereztettek meg.

Vili. Jótétemények, ösztöndíjak, fillér-egylet.

A múlt 1873/4-dik iskolai évben a következő tanulók részesültek ösz
töndíjban: Az I-ből Mráz Gyula és Gyuris István 5—5 frt; Ibrányi Mihály, 
Hoffmann Mór, Sztatkievics Adolf 2—2 frt. H-dikból Biszdorfer János és 
Benczúr Bálint 5—5 frt; Fazekas Ferencz, Petrisin János, Sziklásy Géza, 
Feuerlicht Salamon 2—2 frt. III-dikból Noszák Pál 10, Hajnalfy János és 
Kovács Kálmán 5—5, Szécsy Lajos 4, Sugár Ignácz 2 frtot. IV-ból Csernák 
Sámuel, Karlovszky Géza 10—10, Mráz János 6, Oláh Ignácz 4, Hartstein 
Ignácz, Gansl Albert 2—2 forintot. V-dikből Nikelszky Jenő 10 forintot. 
Összesen 104 frt.

Ezen összegből 38 frt a vizsga napján gyüjtetett, a mely a tanulók 
között minden vallás különbség nélkül osztatott el.

A jelen 1874/s-dik iskolai évben, az iskolai tanács határozata folytán, 
féltandij elengedésben részesültek: Csernák Sámuel és Berko vies Albert V., 
Hajnalfy János, Kovács Kálmán, Noszák Pál, Széesi Lajos, Sugár Ignácz IV., 
Mayer Emil és Mezei János II., Büro János és Szemánovics Károly I. 
osztálybeli tanulók. Az elengedett összeg^teszen 110 frtot.

A tápintézetbeli 20 frtot és a Szekeres János-féle alapítványból 51 
frtot tevő ösztöndíjban a következő tanulók részesültek : Csernák Samu V., 
Mráz János V., Mráz Gyula H. 10—10 frt. Bencs PálV., Noszák Pál IV., 
Hajnalfy János IV., Gdovin János IV., Kovács Kálmán IV., Mráz Sándor 
n., Kubacska István I. 5—5 forintot. Benczúr Bálint III. 6 frtot Összesen 
71 forint.

2
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A Groska Jánosné-féle 10 írt ösztöndíjat a rajzolásban való elhala
dásért Szécsy Lajos és Ondrey Samu IV-dik osztálybeli tanulók egyenlő 
részekre osztva kapták.

A íillér-egyletben, mely Martinyi József tanár felügyelete alatt, ez 
évben is működött, a hetenkénti egy krajczáros betételekből bejött, az I-ban 
18 írt 6 kr., a II. 10 frt 42 kr., a III 12 frt 71 kr., a IV. 8 frt 91 kr., 
V. 11 frt 5 kr., ehhez járul a gyűjtő íveken bejött 23 frt 93 kr. és a 
tavalyi maradvány 16 frt 92 kr. Összesen 97 frt. Ezen összegből megju
talmaztattak: Csornák Samu V., Mayer Emil H.,Prekopa István I. 10—10 
frt. §ugár Ignácz, Hornyák Győző, Löffler Sámuel IV., Fazekas Ferencz, 
Sziklásy Géza III., Nádasy Mátyás a rajzolásban való előhaladásért II-ból 
5—5 írttal. Mayer Lajos I-beli tanuló 4 írttal. Könyvekkel jutalmaztattak: 
Rauser Béla, Klein Ignácz, Haas Ignácz V., Ibrányi Mihály, Sztatkievics 
Adolf, Sáry Sándor II., Nádasy Dezső HL, Nyíri Albert I-beli tanulók.

A kerületi özvegy-árva nyugdij-intézetre való gyűjtés 10 frt 32 krt 
eredményezett.

IX. Tanulók névsora.

I. O s z t á l y .

1. Barna Miklós, g. kath. Oros — Szabolcs.
2. Brusek Samu, r. kath. Rőcze — Gömör.
3. Büro János, ág. ev. Nyíregyháza.
4. Engländer Albert, izr. Túra — Szabolcs.
5. Fábry Károly, ág. ev. Nyíregyháza.
6. Faszinger Rezső, ág. ev. Wagendrüssel — Szepes.
7. Fodor Zoltán, ág. ev. Téglás — Szabolcs.
8. Gavallér János, ref, N.-Kálló — Szabolcs.
9. Guttmann Samu, izr. Nyíregyháza.

10. Grünberger Endre, izr. Nyíregyháza.
11. Hartstein Mór, izr. Oros — Szabolcs.
12. Hentschel Adolf ág. ev. Béla — Szepes.
13. Hudák Mihály, ág. ev. Nyíregyháza.
14. Ibrányi Miklós, r. kath. Nyiregyháza.
15. Ibrányi Timotheus, ref. Hodász — Szathmár.
16. Janovicz Samu, izr. Nyiregyháza.
17. Járosy Sándor, r. kath. Nyiregyháza.
18. Jóna Ferencz, ref. Oros — Szabolcs.
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19. Kellner Elek, izr. Nyíregyháza.
20. Komoróezy Péter, ref. Hodász — Szatmár.
21. Komoróezy Gáspár, ref. Hodász — Szatmár.
22. Korányi Lajos, r. kath. Böszörmény.
23. Kreisler Benő, izr. Nyíregyháza.
24. Kubacska István, ág. ev. Nyíregyháza.
25. Kuris János, ág. ev. Nyíregyháza.
26. Lefkovies Vilmos, izr. Túra — Szabolcs.
27. Martinyi István, ág. ev. Nyíregyháza. ■
28. Mayer Lajos, ág. ev. Béla — Szepes.
29. Mráz Sándor, ág. ev. Nyíregyháza.
30. Mráz Pál, ág. ev. Nyíregyháza.
31. Nádasy Emil, ág. ev. Nyíregyháza.
32. Nádasy Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
33. Nyíri Albert, r. kath. Nyíregyháza.
34. Prékopa István, ág. ev. Nyíregyháza.
35. Eaksányi Sándor, ref. Király-Telek — Szabolcs.
36. Bosenbaum, Jenő, izr. Demeeser — Szabolcs.
37. Both Albert, ág. ev. Béla — Szepes.
38. Schloff János, g. kath. N.-Kálló — Szabolcs.
39. Sesztay Dezső, g. kath. Nyíregyháza.
40. Somogyi Gyula, ref. Apagy — Szabolcs.
41. Stephani Gusztáv, ág. ev. Göllnitz — Szepes.
42. Szabó Lajos, ref. Vaja — Szabolcs.
43. Szabó János, ág. ev. Nyíregyháza.
44. Szagasszer Albin, r. kath. Gr.-Bupa — Csehország.
45. Szegedy Miklós, g. kath. Nyíregyháza.
46. Szemánovics Károly, r. kath. Nyíregyháza.
47. Szeszics Béla, r. kath. Nyíregyháza.
48. Tiszovszky Dániel, ág. ev. Nyíregyháza.
49. Vitái Lajos, ág, ev. Nyíregyháza.
50. Weinberg Aladár, izr. Eperjes — Sáros.
51. Weitzner Mór, izr. Kemecse — Szabolcs.
52. Weitzner Jenő, izr. Kemecse — Szabolcs.

Ma g á n t a n u l ó .
53. Katz Samu, izr. Nyirbéltek — Szabolcs.

II. O s z t á l y .

1. Ambrózy Tivadar, ág. ev. Béla — Szepes.
2. Bodnár Gyula, r. kath. Nyíregyháza.

2*
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8. Bozcán Sándor, r. kath. Nyíregyháza.
4. Osernák Samu, ág. ev. Nyíregyháza.
5. Czincz Jenő, izr. Böszörmény.
6. Elek István, ref. Nyíregyháza.
7. Erdey Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
8. Fábry Béla, ág. ev. Nyíregyháza.
9. Fekete Miklós g. kath. Kálló-Semlyén — Szabolcs

10. Fischer Miksa, izr. Tata — Komárom.
11. Goldstein Miklós, izr. N.-Kálló — Szabolcs.
12. Grenerczy Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
13. Groák Sándor, izr. Ny hegyháza.
14. Gyuris István, ág. ev. Nyíregyháza.
15. Hibján Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
16. Hoffmann Mór, izr. Nyíregyháza.
17. Ibrányi Mihály, r. kath. Nyíregyháza.
18. Imre László, ref. Nádudvar — Szabolcs. Kilépett.
19. Jóna Elek, ref. Oros — Szabolcs.
20. Jung Armin, izr. Nyíregyháza.
21. Kacska János, ág. ev. Nyíregyháza.
22. Kálnay András, r. kath. Szánthó — Abauj.
23. Király László, g. kath. Nyíregyháza.
24. Klein Jenő, izr. Nyíregyháza.
25. Klein Zsiga, izr. Nyíregyháza.
26. Kovács Sándor, ref. Nyíregyháza.
27. Kovács Gábor, ref. Téglás — Szabolcs.
28. Mayer Emil, ág. ev. Béla — Szepes.
29. Mezei János, ref. Nyíregyháza.
30. Mikecz Sándor, ref. Kemeese — Szabolcs.
31. Morgenstern Antal, izr. Tisza-Lucz — Szabolcs.
32. Mráz Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
33. Nádasy Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
34. Nádasy Mátyás, ág. ev. Nyíregyháza.
35. Oláh Ferencz, ref. Ujfehértó — Szabolcs.
36. Palánszky Miklós, ág. ev. Nyíregyháza.
37. Pollácsek Sámuel, izr. Tálya — Zemplén.
38. Polák Lajos, r. kath. Nyíregyháza.
39. Keichmann Dezső, izr. Nyíregyháza.
40. Sáry Sándor, ág. ev. Nyíregyháza.
41. Szokolay Lajos, ref. Nyíregyháza.
42. Szőlősy Lajos, ref. Kék — Szabolcs.
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48. Sztatkievics Adolf, r. kath. Nyíregyháza.
44. Schütz Lajos ág. ev. Göllnitz — Szepes.

M a g á n  t a n u l ó k  :
45. Ausländer Gyula, izr. Nyírbátor — Szabolcs.
46. Glück Henrik, izr. Buly — Szabolcs.

ÜL O s z t á l y .

1. Barna Gusztáv, g. kath. Oros — Szabolcs.
2. Benczúr Bálint, ág. ev. Nyíregyháza.
3. Engländer Ignáez, izr. Nyíregyháza.
4. Erdey Lajos, ág. ev. Nyíregyháza.
5. Fabriczy Gyula, ág. ev. Csetnek — Gömör. Kilépett.
6. Fazekas Ferenez, ref. Nagyfalu — Szabolcs.
7. Feuerlicht Salamon, izr. Tálya — Zemplén.
8. Fisch Jenő, izr. Nagykálló — Szabolcs.
9. Führer Miksa izr. Lagmacz — Zemplén.

10. Grünberger Ignáez, izr. Nyiregyháza.
11. Guttmann József, izr. Tálya — Zemplén.
12. Hartstein Pál, izr. N.-Kálló — Szabolcs.
13. Hoffmann Emil, izr. Nyiregyháza.
14. Hönsch Miklós, ág. ev. Nyiregyháza.
15. Huppert Jakab, izr. Ujhely — Zemplén.
16. Jóna Géza, ref. Oros — Szabolcs.
17. Kis Imre, ref. Vaja — Szabolcs.
18. Kovács Kálmán, ág. ev. Nyiregyháza.
19. Kovács Mihály, ág. ev. Nyíregyháza.
20. Kreisler Ignáez, izr. Krakkó.
21. Lipter Ernő, ág. ev. Leibicz — Szepes.
22. Major István, r. kath. Nyiregyháza.
23. Nádasy Dezső, ág. ev. Nyiregyháza.
24. Nikelszky János, ág. ev. Stoosz — Szepes.
25. Papp László, ref. Kék — Szabolcs.
26. Reich Lajos, izr. Nyiregyháza.
27. Riszdorfer János, ág. ev. Nyiregyháza.
28. Szabó Sándor, ref. Vaja — Szabolcs.
29. Sziklásy Géza, r. kath. Tarczal — Zemplén.
30. Szmolár János, ág. ev. Nyiregyháza.
31. Zeiger Jenő, izr. Nyiregyháza.
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IV. O s z t á l y .

1. Bloch Ignácz, izr. Sényő — Szabolcs.
2. Gdovin János, ág. ev. Nyíregyháza.
3. Hajnalí'y János, ág. ev. Nyíregyháza.
4. Hofnyák Győző, r. kath. Miskolcz — Borsod.
5. Jóna László, ref. Oros — Szabolcs.
6. Kovács Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
7. Kralovánszky Gyula, ág. ev. Hadház.
8. Kriston Gábor, ref. Kemecse — Szabolcs.
9. Lengyel Gyula, r. kath. Mád — Zemplén. A II. félévben lépett be.

10. Löffler Samu, izr. N.-Kálló — Szabolcs.
11. Merle Ákos, izr. Nyíregyháza.
12. Nemes Imre, Bogdány — Szabolcs.
13. Noszák Pál, ág. ev. Nyíregyháza.
14. Ondrej Samu, ág. ev. Nyíregyháza.
15. Schack Lajos, izr. Nyíregyháza.
16. Simko András, ág. ev. Nyíregyháza.
17. Sugár Ignácz, izr. Miskolcs — Borsod.
18. Szécsy Lajos, ref. Nyíregyháza.
19. Tregjár Ernő, ág. ev. Nyíregyháza.
20. Zieger Sándor ref. Nyíregyháza. A II-dik félévben kilépett.

V. O s z t á l y .

1. Báthy Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
2. Bencs Pál, ág. ev. Nyíregyháza.
3. Berkovics Albert, izr. Hajdú-Böszörmény.
4. Csernák Samu, ág. ev. Nyíregyháza.
5. Féder Armin, izr. Nyíregyháza.' A II-dik félévben kilépett.
6. Friedlieber Ignácz, izr. Nyíregyháza.
7. Gál Antal, ref. Hajdu-Nánás.
8. Haas Ignácz, izr. Nyíregyháza.
9. Hartstein Sándor, izr. Nagy-Kálló — Szabolcs.

10. Jung Lajos, izr. Munkács — Beregh.
11. Kellner Károly, izr. Dorog.
12. Klein Ignácz, izr. Nyiregyháza.
13. Mesko Károly, ág. ev. Nyiregyháza.
14. Mráz János, ág. ev. Nyiregyháza.
15. Oláh Ignácz, r. kath. Nyiregyháza.
16. Orbán Károly, ág. ev. Nyiregyháza.
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17. Rauser Béla, r. kath. Ungvár — Ung.
18. Reickmann Zsiga, izr. Nyíregyháza.
19. Rosenberg Sándor, izr. N.-Kálló — Szabolcs.
20. Tompos Endre, r. kath. Nyíregyháza, kilépett.
21. Weiler Ferencz, izr. Nyíregyháza.

X. A tanórák táblás átnézető.
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I. 2 5 3 2 2 4 3 1 1 2 2 27

II. 2 5 3 2 3 3 3 1 2 2 26

in. 2 5 3 2 3 3 3 2 2 2 27

IV. 2 5 3 2 3 3 3 2 2 2 27

V. 2 5 4 3 2 3 3 3 — 2 27



Osztály

B
ei

rt 
ta

nu
ló

k 
ös

sz
es

 s
zá

m
a

N
yi

lv
án

os

M
ag

án

Á
g.

 e
va

ng
.

Ee
fo

rm
át

us

R
óm

. 
ka

th
.

G
. 

ka
th

.

M
óz

. 
va

ll.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

K
ilé

pe
tt

M
ar

ad
t 

az
 é

v 
vé

gé
n 

ny
ilv

.

é v e s

I. 53 52 1 20 8 8 4 13 2 2 16 15 11 6 1 — 52

n. 46 44 2 15 10 6 2 13 3 15 18 7 3 1 43

in. 31 31 — 11 5 2 1 12 2 7 12 5 5 — 1 30

IV. 20 20 ... — 8 5 2 _____ 5 4 8 5 3 1 19

V. 21 21 — 6 1 3 •— 11 2 6 8 5 2 19

Összeg 171 168 3 60 29 21 7 54 5 163

XI. A tanulók táblás átnézete osztály, vallás és kor szerint.
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XII. V i z s g á k .

A szigorlatok osztályonként jun. 19—24-ig reggeli 8, délután 2 óra
kor tartatnak.

A közvizsga junius 25-kén leend a templomban, és pedig délelőtt 8 
órától az I. és II., délután 2 órától a III.. IV. és V. osztály vizsgája.

XIII. Figyelmeztetés a jövő évre.

A jövő 1875/6 iskolai évben a VI-dik osztály is megnyittatik. A be
iratások szept. l-jén kezdődnek, 2., 3. és 4-dikén tartatnak a javító, póé 
és felvételi vizsgák, 6-kán pedig a rendes tanítás veszi kezdetét. A szülék 
kéretnek ezen határidő pontos megtartására, mert ezen túl csak oly tanulók 
vétetnek fel, kik elkésésüket alapos okokkal igazolni képesek.

A beiratásnál minden tanuló személyesen szüleje, gyámja vagy annak 
helyettese kíséretében tartozik megjelenni, s az igazgatón kívül az osztály
tanárnál is magát bejelenteni köteles.

A gymnasium első osztályába a 9 évet betöltött, s valamely nyilvános 
elemi tanodában 4 osztályt végzett, s erről bizonyitványnyal ellátott tanulók 
vétetnek fel.

A tandíj a tanoda évi történetében előadott okoknál fogva marad a 
régi, és pedig:

a) Az V. és VI. osztályban vallás különbség nélkül 40 frt.
b) Az alsóbb 4 osztályban a helybeli ág. ev. tanulók 10 forint, az 

idegenek és helybeli más vallásfelekezetüek 20 frt, a helybeli vegyes 
házasságból származottak 15 forint tandijt fizetnek.

A félévi tandijat minden tanuló előre lefizetni köteles.
Igazgató leend: Martinyi József.




