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Szigorlatok a gymnasium I1I-ik tantermében.

Junius hó 21-én a Ill. s IV. osztály:
" ,,21-én a II:' osztály;

." " 23-ánaz 1. osztály.
Közvizsgák az ágost. hitr. ev. egyház templomában:

Junius hó 26-án délelőtt a Ill. és IV. osztály;
" ,,26-án délután a II. és 1. osztály.

A közvizsgát megelőző napon, vasárnap délután 2 és fél'
órakor az ének a templomban, utána a tornászati vizsga a ta-
noda udvarán.

A rajzpéldányok a közvizsgák alatt a templomban állit-
tatnak ki.
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, A gymn. történeti vázlatához.
Tanodánk 70 éves fenállásának életjeléta mult évben

először adván nyilvánosan tudosítványaban, uto-szavaiban
nyilvánitott igéretét beváltandó, miszerint a felejthetlen em-
lékű Máday Kár~ly igazgató tanárnak az iskola köréböl lett
eltávozása után, a szabadságharcz leviharzásával, mily vál-
tozásokon ment keresztül tanodánk, vajon megfelelt-e híven
azon feladatának, melyet czélul kitűzött és mind a művelódés,
mind a protestans és nemzeti szellem és nyelv fejlesztése és
ápolása által törekedett-e oda, hogy a nevelés és oktatás köz-
munkájában a többi ilynemű gymnasiummal egyenlő léptek-
kel haladhasson : szabadságot veszek, azon akkor s ott félbe-
szakasztott rajzot kiegészitni s évkönyvünk nyomán ecsetelni.

Az 1847 -ik év január 5-én tartott egyházi közgyűlés
határzata nyomán alakult iskolai tanács felfogván a gymna-
sium, ső~ az egész tanügy magasztos horderejét, az elemi ű-,
mint leánytanodákat körébe vonva, ezek tanítóit a tanári kar-
ral állandó iskolatanácsosokul választá, ugy intézkedvén isko-
latanácsi szerkezetében, hQgy az egyházgyűlésben választas-
sanak az egyházi hivatalt viselők választásakor három évre
az iskola-tanács tagjai és a felügyelő, kiknek száma, felügye-
lő, tanárok és tanitókon kivül, nyolcz tanácsosban állapitta-
tott meg.

Ezen tanácsnak ozélja -és magasztos feladata az egyház
kebelében 1evő tanodákat szellemi, s anyagi tekintetben, buz-
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gö karokkal ápolni, különösen minden javaira ügyelni, s ugy
kormányozni, hogy minél inkább felviruljanak és a növendé-
kek lelki és testi tehetségeit, a kor minden oldalu műveltségi
kivánata szerint kifejteni képesek legyenek.

E esél elérése szempontjából a tanodat illető alapítva-
nyok, s pénzek az égyház pénztárától elkülönítettek és saját
pénztámoka által kezeltetnek ; a tápda, könyvtár, muzeum
ugyanazon tanács által megválasztott iskolai tanácstagok ke-
zelésére bizatott .. 8 ezen czélszerű intézkedésnek üdvös követ-
kezménye as.lett, hogy iskola, tőkéink napról napra szapórod-
tak, kivált az erélyben és kitartásban s lelkiismeretes buzga-
lomban felülmulhatlan 1\'IoeszEde pénztárnoksága alatt.
. . ,D~czá.r.aannak, hogy midőn a mcstoha idők alatt majd

minden tanodára ssibhasztölag hatott az "Entwurf" alatt is-
meretes Thun Leo-féle tanodái szerkezet; minket az iskolai
tanács jötékonyműködése közbejöttével a felvirágzás legszebb
tavasza élesztett. Mert alig fogamzott meg a tanács kebelében.
azon határozat, melynél fogva alaptókéink nevelése tekinte-
tébő! gyüjtések rendeztettek, alig adatott ki arra az akkori
hegyaljai egyházmegyei főesperes Farbaky Dániel engedélyező
irata, már is helyben ugy, mint vidéken Margonyai Gábor
taaodai felügyelő Lippay Endre igazgató tanár, közlő 8zánthó
János, Mayer ~ezső tápdai pénztárnok, Bénisz József lankad ...

'ni nem tudö ',saz utazás fáradalmait sem kimélő buzgalmok,
meglepő sikert biztosított a gymnasium részére. Igy adakoz-
tak Ahauj-, Fancsalban a protestáns buzgalmáról ismert Joob
család, Kázsmárkon a tanügyet hőn pártoló Péchy Tamás,
Kubinyi Miklós, M.-Csáthon Kiszely s Potthornyay Antal,
helyben majd minden adakozásra felkért s megkeresett hive
egyházunkak, sőt még a más hitfelekezetűek közül is számo-
san. Ily szép buzgalom s ernyedetlen hazafias érzet, párosul-
!~a protestens áldozat-készséggel tette lehetóvé, hogy' al-
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gymnasiumunkhoz alreáltanodát is kapcsoihatott s ennek eHá"
tására a jeles szakképzettségű Malatinszky Lajost gymnasiu-
munk egykori kítűnó növendéket mégválaszthatá az 1853.
évben, kinek sikerdus müködése mellett a már most az 'alre~
altanodával párosult algymnasíum ujabb vivmányoknak ör-
vendhetett a nevelés és oktatás terén,

A. derék Malatinszky Lajos müködése csak rövid ideig
tartott, mertőt a tanári pályáról, más hivatás szólitá el.

Távoztával az idők változván intézetünk elébbi rangjába.
helyezkedett vissza s az 1857-ik évben Dorosnyák Dániel s
ennek taveztával Szerémy János választatott meg tanárul ide-
iglenes minöségben.

'I'anodánk pénzereje nevekedvén a tiszai egyházkerület
tekintélyes adományával, melyet az iskolai tanacs a tanárok
csekély fizetésének javitasára ajánlott fel nagylelküen, tehát
rendes tanárul az 1862-ik év nyarán Habély Vietort válasz-
tá meg.

A. miskolczi takarékpénztár szinte felajánlott 80 frtot
gymnasiumunkuak é ven kén ti se g é 1Yli1, melynekkama-
tait a tanári fizetések javitasára adományozá a tanodái gyülés.

Eddig azonban csak három rendes -tanár müködhetvén,
az egyházban koronként változó segéd-Ielkészekbuzgó segéd-
kezelése mellett, iskolatanácsunk az egyházzal egyetérve be-
látta, különösen Máday Károly superintendensnek körünkből
való eltávozása által kényszeritve, kinek oly sokat köszönhet
intézetünk felvirágozhatása: hogyatanügyei ily gyakori' se-
géd lelkészi változás mellett, az ifjuság szellemi kíképezteté-
se rovására nem koczkáztathatja; a lelkészi hivatalra oly kép-
zett egyént határozott meghívni, ki addig is, mig a gymm-
sium pénzereje engedendi kisegitési készségét, csekély' tiszte-
letdíj mellett, némely tantárgyak előadására felajánlja. És a.
gondviselés egyházunkat s tanodánkat megálda Z-elenka Pál
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Ielkészszé 'Választásá'Val,ki fáradhatlan buzgalommal sietett a
tanoda körében reábizottak lelkiismeretes teljesitésére.

Azonban épen akkor, midón tanodank czélszerű intézke-
dések folytán szervezkedett, Lippay .Endre igazgató tanárt
'Véletlenül sulyos és hosszan tartó betegség, a, tanügy gyakori
hátrányára - ágyba szegzé, minek következtében pihenésre
'Voltszüksége. Ez s Zelenka Pálnak a tanári segédkezés alóli
felmentés~<szükségessé tették, a negyedik rendes tanári állo-
más betöltését; s igy az egyház az iskolai tanács ajánlatára
Horváth Sándort rendes, és a betegeskedő igazgatót felmén-
tendő, Honéczy Gézát helyettes tanárrá 'Választá az 1869-ik
év nyarán az igazgatói teendőkkel pedig' - előbb helyettesül
~ majd egy évre,' közld Szánthó János bizatott meg.

Kedves kötelességünknek tartjuk, továbbá megemlékez-
ni az egyház kebelében még az 1848. évben alakult sennek
felügyelete alatt álló régi "fillér egylet" jötékonyságáról,
mely is ujabban szervezkedve tőkéjét s összes vagyonát az
egyház és tanoda közt megosztás s igy gymnasiumunk alaptö-
kéje is 697 forint 40 krral gyarapodott; nem különben a 3-ik
temetkezési egyletről, mely folyó pénztarunk javára 60 fo-
rintot ; az első kiházasitó-egyletről, mely tapdank alaptöké-
jének növelésére 30 forintot saját pénztárából ajánlott fel.

A munka ily szervezkedés mellett háboritlanul s foko-
zódó erővel folyt, míudenütt pótoltattak a hiányok; a nagy-
közönség 'tudomást vett ezen szépen virágzásnak indult intézet
czélszerü berendezése felől, midőn egyszerre folyó tanévi téli
'Vizsgaelötti napokban a kérlelhetlen sors villámcsapása lesuj-
tott s tano~ánk volt igazgatójának életét, mely mely bár előre
sejthető, még is megrázkódtató hir volt mindnyájunkra -
kioitá. '

Lippai Endre kartarsunk, igen hosszan tartó betegeske-
dése után, legszebb s erőteljesebb férfi korában végelgyengíi-
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lés folytán fo1y6év ja!1uár 27 -én befejezte müködését. Han
vai ott nyugosznak az a1s6 temető hantjai alatt a szerető édl
anya közelében.

Tartozunk a kegyeletnek életéből nehány vonást ide i~
tatni. Született Rozsny6n, Gömörmegyében 1820. oktöb
20-án Lippai András és Czangár Johanna szüléktöI. Aty,
aranyműves volt Rozsny6n és családbeli közel - rokon az(
Beszterczebényán aranyműves Lippai Sámuellel; ki köztud
más szerint országos névre tett szert, Elemi Iskolait. és
gymnasiumi osztályokat Rozsny6n végezte, hol akkori időb!
a sz6nok-költészet tanára a nagyhírű Farkas Endre volt. -
Innen a legicai osztályba Eperjesre ment, -hol atyja halálán:
hirét vette. Itt két évig a bölcsészeti-, egy ~vig a jogi- s k
évig a theologiai tudományokat tanulta Vandré]; Andrá
Csupka és Munyai hírneves tanárok vezetése alatt. Ez' öt. ~
időtartam alatt folyvást tanuló társa volt a koran ,elh!lriyt M
day Károly tiszai ágo hitv. ev. superintendesnek, együtt'me
tek a külföldi egyetemekre is, s kinek mind halálig ben
barátja volt. Ezen időben - mint magára hagyott ~tam
ifju - házi tanítást válalt a Dessewffy csaladnal. 1842-b
Josephi superintendens alatt letette a hitjelölti vizsgát. :E
nek megtörténte után 1843-ig az Amerikában' elhunyt Ujl
zy Lászl6 családjánél Budameren 1843-45-ig Benyovsz
Péter házánál Pesten nevelősködött, Innen ment ki a külfü
egyetemekre és részint Tübingában, részint Jenában hár:
féléven át theologiai tudományokat hallgatott. Visszajövet II
egyetemeken is hospitált és egész Németországot és Svajc:
beutazta, 1846-48-ig báró Jeszenák János családjánál v
nevelő Pozsonyban. - Itt érte őt az ,örökké neveze
1848-diki év. - Mint annyi fiatal ember, ő is részt v
a szabadságharczban ; a pesti önkéntesek közé állott be s k
tük_volt egész a fegyverletételig, Ezután a pesti gymnasiu

t

f
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nál.rendkirülí tanárrá választatott. Ezen időben némely uj-
ság-lapok szerkesztőségi hivatalában is dolgozott. Innen hív-
ták ~eg Eperjesre a szökötési osztály tanárának, de elnem
fogadta, mert a. miskolczi gymnasium _állandó igazgatójává
választatott meg. Ez időtől teljes erejéből a miskolczi gym-
nasium felvirágzásának élt; s most már csak a kegyelet emlé-
kezik sikerdúséletére. Béke lengjen hamvai felett!

Tanodánk összes vagyona 18,356 forint 16 kr. Mely
összegből, ha a tápdás-könyvíár, ösztöndíjakra hagyományo-
zott tőkéket leszámitjuk, távolról sem tevén annyit, hogy
annak kamatjaiból négy tanár, ének s tornászat vezető kellő-
leg dijaztathassanak: a tanodái gyűlés alaptőkéjenek gyára-
pitására egy nagyobb mérvben foganatositandó gyűjtést hatá-
rozott meg s rendelt el, mely aláírási iv azon édes reményben

.küldetett már nagy részben szét, hogy azon buzgó hazafiak s

. honleányok, . kik eddigelé nem szüntek meg tanodánkat meleg
résztvevő kebellel pártfogolni, most is áldozatkészségüknek
fíllérük beküldésével, midön ez a nemzetiség, a protestantis-
mus és az oktatás és nevelés olómozditasa érdekében történik
egyedül, tanubizonyságát fényes tényekben megörökitni ke-
gyeskedendnek I
(1 Örömmel fejezem ki hálánkat s őszinte köszönetünket
Tör.OkSándor urnak, ki kegyes volt az aláírási iv nyomtatási
köl~égeit kífízetní. Isten áldja meg érte!

Könyvtárunk ez évben is Egervári Ödön, Török Sándor,
tanodaí felügyelő, Szuhányi Béla, Martinyi Ágost, Jóny Ti-
va4al' urak becses könyvadományaikkal gyarapodott.

Muzeumunkat Kulcsár Károly ur egyházi gondnok aján-
d~kozá meg jeles érem-gyüjteményel, Fogadják mindannyian
hálánkat s forró köszönetünket l

Algymnasiumunk az 1869. évben Pesten tartott prot.
ágostai hitv. egyház egyetemes gyűlése _által megállapitott



-" 9:- -

tantervek mindenben megfelelőleg van berendezve s a tantár-
gyak ezen tervezAt szerint adatnak elő.

A nyelvek tanulását, mint francziát, angolt stb. most
is azon körülmény könnyiti, hogy azok csekély -dij mallett
tanitatnak.

A tornászat, az ifjuság testi ügyessegének fejlesztéde
tekintetéből, az idén is, mint kötelezett tantárgy, katonai
gyakorlatokkal egybekötve tanitatott. Tanórák hetenkint há-
romszor tartattak.

Az öszhangzatos ének szép előmenetelnek örvendett ez
idén is. Tanórák hetenkint kétszer tartattak.

Rajz, zongora, külön - a gymnásiumnál alkalmazott
tanitók által - tanitattak, csekély dij mellett,

Kisebb iskolai könyvtárunk, mely ezelött9 évvel ala-
pitatott meg, a tanuló-ifjuság által, mint Lakatos Bálint,
Honéczy Pál, Sugár Jakab becs-adományaikkal gyarapodott.

A tanul6k elhelyezése, részint cserék; jutanyos étkezetré
s tápdában adás által történik most is, mely utóbbi - éven-
ként fizetendő 30 ft. o. é. mellett, illendő ebéd és vacsorával
látja el a tápdába felvetteket, sőt szegény,· de szorgalmas ta-
nulókat 112, vagy 1/. illeték fizetés mellett is részelteti a tap- .
da jótékonyságában.

Szegényebb, de szorgalmas tanulók, ösztöndíjakra is
számithatnak.

Helybeli származásu ágost, hitv. ev. tanulök 8 ft. 40
kr. tandijat; idegen származásuak s más val1ásbeliek tandijul
fizetnek 12 ftot o. é. sa felvételnél míndenki az ifjusági köny-
tár- s tornászatra 1-1 frtot. 'Szegények dijmentesek,
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Tanodai tanács.
Felügyelő: Török Sándor; tiszteletbeli tagjai: Lichten-

stein József egyházi h. felügyelő, Prónay József egyházi fel-
ügyelő, Zelenka Pál lelkész; rendes tagjai: Alberth Ede,
Ede, Bibza Dániel, Dietzel Albert, Eördögh István, Fur-
man János, Fűrész Pál, Kulcsár Károly, Leszih Barna, Le-
szih Dániel, Markó Pál, Markusovszky János, Mayer Rezső,
Pály Bálint, Radványi István, Ruzsinszky István, Streit
Ernő, Szánth6 Gyula, Szerényi Károly, Szobrancsi Soma,
Szuhányi Béla, az 5 tanár, és az elemi fi, és leány-tanitók.

Tanodai tőke és folyó-pénztár kezelője: Lichtenstein
József, ideiglenesen.

Tápdai tökepénztar kezelője: Markó Pál.
Tápdai folyó pénztár kezelője - eforus - Habély Victor.
Könyvtári pénztár kezelője, könyvtárnok s muzeum

őre: Szánth6 János.
Tanodái jegyzd : Habély Victor.
Tandiji pénztárnok : Alberth Ede.

Tanárikar.
Szánth6 János, ez évi igazgató s IV. oszt. vezértanára.
Habélyi Victor, Ill. osztály vezértanára.
Horváth Sándor, II. osztály vezértanára.
Honéczy Géza, 1. osztály vezértanára.
Wolfgang Lajos, -ének s zenetanító.
Szabó Gyula, rajztanár.
Hartman József, tornászat tanító.
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A gymn. négy osztályában elő-
adott tantárgyak.

Az első osztályban:
1. Vallás, a hittan lIiargócsy József kézi könyve szerint

s egyházi énekek.
2. Latin nyelvtan; alaktan a nevek és igék rendes for-

máinak ismertetése, megfelelő sző- s irásbeli gyakorlatok és
szavak emlékelésével, k. k. Schultz-Warga.

3. lVlag'yarnyelvtan: alaktan szó, s irásbeli gyakorla-
tok, k. k. Warga. Olvasmányok, szavalmányok, k. k. Er-
délyi-Indali,

4. Német nyelvtan; alaktan szó, s irásbeli gyakorla-
tokkal, válogatott darabok tanulása és szavalása, k. k. Bal-
lagi Károly.

5. Földrajz : a földnek általános tapographiai ismertetése
s a földrajzi fogalmak fejtegetése, k. k. Bellinger-Fényes,
térképek készítésével.

6. Mennyiség'tan; a számolási 4 főművelet egész szá-
mokkal, közönséges s tizedes törtekkel. k, k. Mocnik-Szász.

7. Mértan; téralaktan, k. k. Mocnik-Szabóky.
8. Természetrajz; állattan, k. k. Hanák.
9. Rajz. - 10. Ének. - 11. Tornászat.

A második osztályban:
1. Vallás, mint az első osztályban.
2. Latinnyelvtan ; az alaktan kiegészitése és befejezése,
3. Magyar nyelv ; mondattan, egyszerű mondatok, ele-

mező olvasás, irály gyakorlatok, szavalás, k. k. Warga. Ol-
vasókönyv: Erdélyi Indali.
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4, Német nyelv; az alaktan befejezése, elemező olvasás,
irály gyakorlatok, válogatott darabok tanulása s elszavalása,
k. k. Ballagi Károly.

5. Földrajz; Europa földrajza részletesen, a többi föld-
részeké változatosan, k. k. Batizfalvi.

6. Történelem; ó-kori történelem főbb eseményei s ki-
tűnöbb férfiai, k. k. Bek. Térképek készítése.

7. Mennyiségtan; Egyszerű arányok, hármas szabály
különbözó alkalmazásai ban, k. k. mint az első osztályban.

8. Mértan; mértani alaktan, három és sok szögek, tér-
számitásokkal, k. k. mint az első osztályban.

9. Természetrajz; ásvány és növénytan, k. k, Hanák.
10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Tornászat.

A harmadik osztályban:
1. Vallás; füzetek után,
2. Latinnyelv; mondattanb61 az esettan, megfelelő

gyakorlatokkal. Schultz- Warga-Cornelius Neposbűl több ve-
zér életrajza. Phaedrusból 18 mese, elemezve és emlékeIve.

3. Magyar nyelv; összetett s körmondatok, elemező
olvasás, irály gyakorlatok, szavalás, k. k. Warga. Olvasó
könyv Erdélyi Indali II. k.

4. Német nyelv; mondattan, irálygyakorlatok, olvasás
és szavalás, k. k. Ballagi Károly.

5. Történelem; közép és ujkor, megfelelő földrajzzal,
k. k. Bek.

6. Mennyiségtan; hatvanyok és gyökök, k. k. MocnikSzász.
7. Mértan; A kör sennek térszámitása, k. k. Mocnik-

Szabóky.
8. Természettani földrajz; k. k. Szabó Ignáez.
9. Vegytan; vegytani kisérletekkel, fűzétek szerint,
10. Rajz. - 11. Ének. -- 12. Tornászat. •.



A negyedik.osztályban:
l.Vallás; mint a harmadik osztályban.
2. Latin nyelv; mondattan kiegészítése s befejezése

mellett az irálytanból az ügy iratok és verstan elemei, megfe-
lelő irály gyakorlatok elemezve, magyarázva, Corn. Neposból
több vezér életrajza: Tirocinium poeticum, Versus memoria-
les, válogatott darabok emlékelése s irásbeli dolgozatok.

3. Magyar nyelv; A körmondatok tauanak vbefejezése
mellett az irálytanból az ügyiratok és verstan elemei. Megfe-
lelő irálygyakorlatok, szavalmányok, k. k. Warga. Olvasó-
könyv Erdélyi Indali.

4. Német nyelv. A könnondatra vonatkozó irálygya-
korlatok, olvasmányok, szavalás, k. k. Ballagi Károly.

5. Földrajz; az osztrák birodalom általános s magyar-
ország' részletes földrajzi ismertetése, k. k. Hanthe. .

7. Mennyiségtan; összetett arányok és gyökök, első fo-
ku egyenletek egy ísmeretlenuel, k. k. mint a harmadik osz-
tályban.

8. Mértan; tömörmértau k. k. mint a 3-ik osztályban.
9. Természettan; kisérletekkel, k. k. Schaben-Ho1l6sy.
10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Tornászat.
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A tantárgyak és tanórák
rovatos táblázata.
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Összesen: 8 23 8 15 13 12 8 12 124

A tanulők névsora.
1. osztályban.

1. Bendík József, ágo h. Borsod-Miskolcz. ~
2. Eördögh Béla, ágo h. Borsod-Miskolcz.
3. Ferderber Jakab, izr, Borsod-Iliskolcs.
4. Frank Mól', izr. Borsod-Miskolcz.
5. Gross Ignácz, izr. Borsod-Miskolcz.
6. Hennel Károly, ágoh. Szepes-Szepesváralja.
7. Hennel Sándor, ág. h. Szepes-Szepesváralja.
8. Hermely Victor, ágo h. Szepes-Gölnicz.
9. Kiffer József, ágo h. Borsod-Miskolcz. ~
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10. Klein Mór, izr. 'I'emes-Bátós.
11. Körbélyi Géza, ágo h. Gömör-Tornalja, 3
12. Maurer Alfréd, ágo h. Szepes-Szepesváralja.
13. Mázer Gyula, ágo h. Borsod-Miskolcz.'.j'
14. Mezösy Ferencz, rom. kath, Borsod-Miskolcz.
15. Pálfy Nándor, görög n. e. Borsod-Lád-Besenyő.
16. Perl Izidor, izr. Borsod-Miskolcs,
17. Prokopy Mihály, ágo h. Szepes-Kézsmárk.
18. Bappaport József, izr. Borsod-Miskolcz.
·19. Roncsenszky Bertalan, ág. h. Sáros-Sáros.
20. Roth Károly, ágo h. Heves-Eger:
21. Schwarz Zsigmond, izr. Borsod-Miskolcz.
22. Theisz János, ágo h. Szepes-Béla.
23. Wenk Julian, ágo h, Szepes-Gölnioz.

Magán tanuló:
24. Klein Sámuel, izr. Abauj-Szánt6.
25. Goldstein Adolf, izr. Abauj-Szánt6.
26. Kohn Armin, izr. Szaboles-Baksa,
27. Klein Jakab, izr. Szabolcs-Pirics.
28. Buchhalter Ferencz, izr. Abauj-Aszaló.

Ki m ar a d t :
1. Klein Mór.

ösztöndíjast

1. Korbélyi Géza.
2. Schwarz Zsigmond.
3. Roth Károly.
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, II. osztátyban.'
.' .Ambr6zy Albert, ágo h. Szepes-Béla.

- 2. CzÍi'be;z Rezső, rom. kath. Borsod-Ónod.
- 3. Fischmann Arthur, izr. Borsod-Miskclcz.
-4. Forint 'Mihály, ágo h. Borsod-Miskolcz. S

*:'t. 5. Fried Bertalan, izr . .Abauj-Sziksz6.
- 6. Fritsche Vilmos, róm. kath. Bécs.

- 7. Hedvig' Sándor, -izr. .Borsod-Miskolca.
- 8. Kovács Lászlö, ágo h. Borsod-Miskolcs. ,

~f' \.Q • Köhler Pál, ágo h. Nógrág-Szirák. )v-,

-10. Lőrincz Márk, izr. Borsod-Miskolcz. )
-11. Lux Géza,ág. h . .Abauj-Forró.

_ 12. Markó Ödön, ágo h. Borsod-Miskolcz. "1
-13. Patzauer .Adolf, izr. Borsod-Miskolcz.
-14. Razsovita Mór, izr, Pest-Czegléd.
--15. Schmeisz .Adolf, ágo h. Szepes-Béla.
-16. Schwarz Jakab, izr. Abauj-Szánt6.
- 17. Schwarz Vilmos,_ iz,. Borsod-Miskolez.,
L 18. Séh Gy-ula, rom. kath. Fejér-Székesfejérvar.
-19. Spitz Izrael; izr. Borsod-Mískolcs.

20: -Száritbó I~tvin', ágo'h. -Bcrscd-Miskolcz. '}vt.---.

- 21. Szobránczi Zoltán, ágoh. Borsod-Miskolcz. 2
__ 2'2'. Te,pliczky J ózse-f,-rom.' kath. Liptö- Hradek.
- 23. Tepper Ignácz, izr . Abaúj-Homrőd. r' • - .'::

24. Wilhelm 'Samu, izr. Trencsén-Vágbesztercze.
- 25. Záhorszky Imre, -ágo li. Szepes-Szmizsán.
_ 26. Zathureczky Ervin, ágo h. Szabolcs-Polgár.

~""""'2~. Zeisle~'Dávid, izr'iZemplén-Ge~zthely: mutv~JiNfj
'fWf-Gl ~.,Vt4, ,~ - .

MagántanulÓk!
28. FrÓnay jános, ágo h. Borsod-Ivánka,
~9. Engel Gyula, iar. Heves-I'arla-Zsadany.
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30. Klein Zsiga, izr. Borsod-Nagy-Mihály.
31. Führer József, izr. Zemplén-Langmacz.
32. Glück Mark, izr. Abauj-Gecse.
33. Friedman Lajos, .~r. Zemplén-Erdö-Bénye.
34. Fisch Aladár, izr. Zemplén-Vécse.

Kimaradt:
1. Fried Bertalan.
2. Séh Gyula.

Ösztondijas:
1. Kovács Lászl6 .

. 2. Schmeisz Adolf.
3. Schwarz Jabb.
4. Szánthö István.

Ill. osdályban.
1. Cserny Károly, ágo h. Borsod-Sa- Péter. -
2. Eördögh Dezső, ágo h. Szepes-Haraköcs. ~
3. Fuchs Ede, izr. Borsod-Miskolcz.
4. Haniszk6 Sándor, ágo h. Borsod-Miskolcz. hl'
5. Kéler Arthur, ágo h. Borsod-Csath.
6. Neumann álbert, ágo h. Pozson-Pozson.
7. Polyák Rezső, ágo h. Szepes-Remete.
8. Teper Barna, ágo h. Borsod-Miskolcz. 17
9. Weisz Bertalan, ág'. h. Gömör Jolsva.

10. Wichman Gyula, ág -.h. Borsod-Iíiskolcs, I 'l--

Magántanu16k:
11. Fischer Gyula, izr. Borsod-jíiskolce.
1.2. Stern Lajosl izr. Abauj-N.-Ida;'



13. Kleiri Lajos, izr. Bórsod-N.-Mihály.
14. Kleín Zsiga, izr. Sáros-Berettő.
15. Munyay J enó, ágo h. -~rass?-Oravicza~.

Ö s z 1;.ö n d ij II S :

1. Eördögh Dezső.

IV. osztályban,:
1. Fábry Árpád, ágo h. Békés-Csaba.
2. Friedman Atadár, izr.: Ábauj-Rank.
3. Honéczy Pál, ágo h. Nógrád-Vanyarcz. ~
4. Lakatos Bálint, görög kath. Hajdu~er~et-Dorogh.·
5. l\iocskonyi Gusztáv, ágo -ir. peét.:Tá}Jió-Szele.
6. Polatschek Albert, izr. 'Bof~otl~Miskolcz:
7. Rosenfeld Pál, izr. Borsod-Csáth.
8. Schőnfeld l\'lanó, izr. Zemplén-Mád.
9. Stem Lajos, izr. Abauj-Szepsi. .-

10. Sugár Jakab, izr, Borsod-Miskolcz.
11. Szmik Gábor, ágo h. Szatmár-F.-Bánya.
12. Vida Lajos,' ágo h. Borsod-Diösgyér.

"

Mag á n t a IIn ló k.
13. Weisz Zsiga, izr. Szabolcs-Nyiregyháza.
14. Meiselsz Ákos,. izr. Bereg-Munkács.

Ösztöndija.s:
1. Polats6hek Albert.
2. Fábry Árpád.
3. Mocskony'iGusztáv.
4. 'HoMozy .pál.
5. Lakatos BMint.
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A tanulók számának rovatos
kimutatása.
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Figyelmeztetés.
A jövő 1871

/72-ik tanév september 1-én veszi kezdetét,
az ezt megelőző 3 napon a beirások, felvételi s javitó vizsgák
intéztetnek.

Abeiratások s felvétel bármelyik osztályba egyedül az
igazgató tanárnál eszküzölheték.


