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Iskolai nagybizottság.

Elnökök:
1. Horváth Sándor paksi lelkész, főesperes.
2. Mechwarth F.rnő belecskai földbirtokos, esp. felügyelő.

Rendes tagok hivataluknál fogva:
3. Koszé Zsigmond tolnanéinedii lelkész, alesperes.
4. Reichert Gyula kistormási lelkész, pénzügyi bizotts. elnök.
5. Pesthy Pál dr. kir. törvényszéki elnök, főgimn. felügyelő, 
fi Gyalog István főgimn. igazgató, esp. pénztáros.
7. Beké Andor főgimn. tanár, a tanári kar kiküldötte. ''*■
8. Fáik Henrik főgimn. tanár, tápintézeti ephorus.
9. Kiszely Géza főgimn. tanár, tanárértekezleti jegyző.

10. Polgár Dezső főgimn. tanár, internátusi vezető.

Rendes tagok választás utján:
11. Müller Róbert felsőnánai lelkész.
12. Szabó János izményi lelkész.
13. Czipott Áron kácsfalui lelkész.
14. Schöll Lajos hidasi lelkész.
15 Wagner Ádám ráczkozári lelkész.
16. Sass László uzdborjádi földbirtokos.
17. Lehmann János bonyhádi takarékpénztári pénztáros.
18. Dr. Schall Kálmán bonyhádi járásorvos.
19. Kardos István őcsényi jegyző.
20. Haffner István majosi jegyző.
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21. Péter Sándor tófűi tanító.
22. Pető Lajos hidasi tanító.

Póttagok:
23. Szűcs Imre majosi lelkész.
24. Wikkert Lajos bonyhádi igazgató tani ló.

II.

Tanári testület .
1. Gyalog István igazgató, a mennyiség és természettan 

okleveles tanára; tanította a magyar nyelvet a 111., a történelmet a 
HI., IV. és Vili. osztályban; ii. ó. száma 13. tanár 3ii, igazgató 
28 év óta.

2. Beke Andor a latin és görög nyelv okleveles rendes fau
nára; betegség miatt szabadságoltatott Tanít 2'» év óta

3. Fáik Henrik a magyar és német nyelv okleveles rendes 
tanára; tanította a magyar nyelvet a VI. VII. Vili. osztályban, a 
német nyelvet a IV, VI, VII, Vili. osztályban; h ó, száma 22. A 
VI. osztály főnöke; tápintézeti ephorus, a Petőli önképzőkör elnöke. 
Tanít 20 év óta.

4. Hajas Béla a magyar és latinnyelv okleveles rendes tanára. 
Tanít 17 év óta. 1915. február 1 -je óta katonai szolgálatot teljesít 
mint népfelkelő főhadnagy, a m. kir. 1 7. honv. pótzászlóalj !l segéd tisztje.

5. Kiszely Géza a latin és görög nyelv okleveles rendes ta
nára, tanította a latin nyelvet az V., VI, VII. és Vili, a görög nyel
vet a VI. osztályban, h. ó. száma 24. A VII. osztály főnöke; a tanár
kari értekezletek jegyzője; a tanári könyvtár ideiglenes kezelője. 
Tanít 16 éve.

6. Démiány Ervin a magyar és német nyelv okleveles rendes 
tanára; 1914. aug. hó I-én hadbavonult és mint a kassai 34. sz. cs. 
és kir. gyalogezred tart. főhadnagya, a kőszegi katonai iskolánál tel
jesít szolgálatot. Tulajdonosa a katonai érdemkeresztnek a hadi ékít
ménnyel és kardokkal. Tanít I 1 év óta.
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7. März Konrád ;i szabadkézi és mértani rajz okleveles ren
des tanéira; 1914. aug hó 1-én hadbavonult, zászlós a m. kir. 17/Vili. 
npf gy. e. zászlóaljnál és mint zászlóalj segéd tiszt teljesít szolgá
latot; kitüntették ak is  ezüst éremmel és a koronás vasérdemkereszt- 
tel a vitézségi érem szalagján. Tanít 13 év óta.

8. Kovács Jenő a mennyiség- és természettan okleveles ren
des tanára; tanította a mennyiségtant a II, IV, VI. és VIII., a ter
mészettant a Vili., a mértani rajzot a II. és IV., a görögpótló rajzot 
a VI osztályban, li ó. száma 24. A Vili. osztály főnöke; a tizikai 
szertár őre. Tanít 10 év óta.

9. Zvarinyi János a latin és görög nyelv okleveles rendes 
tanára; l!)14. aug. hó 1 én hadbavonult és mint a nagykanizsai m. 
kir. •_0-ik honvéd gyalogezred tart. főhadnagya teljesít szolgálatot. 
Az egész, háborús időt a harctéren töltötte kitüntetései: a III. oszt. 
katonai érdem kereszt, az ezüst és bronz katonai érdem érem mind
három a kardokkal. Tanít í) év óta.

H>. Genersich Tivadar felavatott ev. lelkész, rendes vallás- 
tanán ; tanította a vallástant II -VIII., a filozófiát VIII., a német nyel
vet a 111, és V. osztályban h. 24 órában. Intézeti exhortátor, tandij- 
kezelő, a Belmissio egyesület és Zenekör elnöke. Tanit 8 év óta.

11. Posevitz Vilmos a födrajz és természetrajz okleveles 
rendes tanára; tanította a természetrajzot az I., II, IV., V., VI., a 
földrajzot az 1, II, 111, a görögpótló rajzot az V. osztályban, h. ó. 
szánta 2 1. Az V. osztály főnöke, a természetrajzi szertár őre. Tanit 
8 é\ óta.

12. Lövik Kálmán a latin nyelv és történelem okleveles ren
des tanára; 1914. aug hó 1 én hadbavonult és mint a székelyud
varhelyi 82. sz. cs. és kir. gyalogezred tart. hadnagya teljesített 
szolgálatot. 1914. évi november 22-én orosz fogságba került és a 
szibériai Kanszhba internálták. Tanit 8 év óta.

13. Polgár Dezső a mennyiség- és természettan okleveles 
rendes tanára; tanította a inenyiségtant az 1., 111., V., és VII., 
oszt. természettant a Vili., a mértani rajzot az 1. és III. a görög
pótló-rajzot a VII , Vili. osztáilyban. h. ó. száma 24; I. osztály főnöke, 
az internátus vezetője. Tanit 8 év óta.



14. Rózsa Sándor a latinnyelv és történelem okleveles ren
des tanára; 1914. aug. 1-én hadbavonult és mint a soproni m. kir. 
18 ik honvéd gyalogezred tart. főhadnagya teljesít szolgálatot; a 
Signum Laudis tulajdonosa a kardokkal.

15. Incze Béla a latin- és görögnyelv oki. helyettes tanára; 
tanította a latin nyelvet a III. és IV., a görög nyelvet az V., VI. és 
VIII. osztályban, h. ó. 24. A III. osztály főnöke. Tanít ezen iskolá
nál 1 év óta.

16. Péter Károly a történelem és földrajz okleveles helyettes 
tanára; tanította a magyar nyelvet a IV. és V., a történelmet az V., 
VI. és VII., a görög-pótló irodalmat az V.—Vili. osztályban, h. ó. 24. 
A IV. osztály főnöke, internátusi felügyelő. Tanít ezen iskolánál 
1 év óta.

17. Kiss István oki. evang. lelkész, helyettes tanár; tanította 
a vallástant az I., a magyar nyelvet az I. és II. a latin nyelvet az 
I. és II. osztályban. A II. osztály főnöke, internátusi felügyelő. 
Tanít 1 év óta.

18. Molnár Lajos okleveles rendes tornatanár; 1914. aug. 
hó 1-én hadbavonult és mint zászlós a magyar kir. 17,Vili. sz npf. 
gyalog zászlóaljnál teljesít szolgálatot. Tanít 8 év óta.

19. Biczó Zsigmond ref. lelkész, óraadó vallástanár; taní
totta a ref. tanulók vallástanát az I—Vili. osztályban, h. ó. száma 8. 
Tanít 22 év óta.

20. Fájth Jenő róm kath. óraadó vallástanár; tanította a 
rom. kath. hittant az I Vili. osztályban h ó. szám 16. Tanít 
8 év óta.

21. Nikolics ^zlávkó gör. kel. lelkész, óraadó vallástanár; 
tanította a gör. kel, tanulók hittanát az 1 Vili. osztályban, két
hetenként 2 órában. Tanít 7 év óta.

22. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbi, óraadó vallástanár, tani 
tóttá az izr tanulók hittanát az I Vili. osztályban h. ó. száma 8. 
Tanít 26 év óta.

23. Wikkert L ajos ev. igazgató-tanitó, óraadó énektanár; ta
nította az ev tanulóknak az egyházi éneket az I—Vili. osztályban, 
vezette az énekkart, h, ó. száma 4. Tanít 7 év óta.
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III.

J e l e n t é s  az 191617 tanévről.

A tanév megkezdése. A tanári testület 191G. évi szeptem- 
b.r i (I án tartotta alakuló gyűlését. Már az előző években katonai 
szolgálatra hívták be a testület 7 tagját, egyet pedig betegség miatt 
szabadságoltak és igy távol voltak: Beke Andor, Hajas Béla, Demiány 
Ervin, März Komád, Zvarinyi János, Lövik Kálmán, Rózsa Sándor és 
Molnár Lajos. Az év elején kaptunk három helyettes tanárt: Incze 
Béla és Péter Károly oki. tanárok és Kiss István ev. segéd lelkész 
személyében. A testület erősen megfogyatkozva e tanácskozással meg
kezdte 1916/17. évi működését.

Magánvizsgálatok. Augusztus HO. és 31-én magánvizsgálatot 
tett az 1915 6. évben vizsgálatlan maradt tanulók közül az 1. osz
tályról egy, a III. osztályról kettő, és az V. osztályról három magán
tanuló. Lzek közül a követelményeknek megfelelt 5, egy tárgyból 
javítóvizsgára utasítottunk 1 tanulót.

Javitóvizsgálatok. Szeptember 27 én tartottuk a javító vizs
gákat. Vizsgálatra jelentkezett egy tárgyból 13, két tárgyból főtiszt. 
Gyurátz Ferenc ev. püspök ur engedélye alapján szintén 4 tanuló. 
A 17 tanuló közül a követelményeknek megfelelt 13, újra elégtelen 
osztályzatot nyert és osztályismétlésre utasittatott 4 tanuló. E vizsgá
latok után az 1915/6. évi eredmény a következőképen alakult; 
Vizsgát tett 315 tanuló, ezek közül a követelményeknek megfelelt 
9 1',, nem felelt meg 6%, a vizsgát tett 288 rendes tanuló közül 
jó magaviseletü volt 90%, szabályszerű és kevésbbé szabályszerű 10%.

Külömbözeti vizsgálatok. Augusztus 31-én és évközben kü- 
löinböziti vizsgát tett egy V. oszt. tanuló a görög-pótló irodalomból 
és átlépett a görög-pótló tárgyakat tanuló tanulók közé. Továbbá 
vizsgát tett két polg. isk. I., két polg. isk. II., két polg. isk. IV., 
egy felső leányisk. IV. és egy felső leányisk. VI. oszt. tanuló; ezek 
a követelményeknek megfelelvén, magasabb osztályba léptek.

Beiratások. A tanulók felvételét szeptember hó 28—30 án 
tartottuk meg. A rendes időben és később felvettünk a I. osztályba
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76 rendes és 5 magán, a II. osztályba 4 8 rendes és 4 magántanulót, 
a III. osztályba 48 rendes és 4 magántanulót, a IV. osztályba 40 
rendes és 2 magántanulót, az V. osztályba 32 rendes és 5 magán
tanulót, a VI. osztályba 32 rendes és 6 magántanulót, a Vii osz
tályba 34 rendes és 5 magántanulót, a Vili. osztályba 15 rendes 
és 5 magántanulót. Az iskola népessége 361 tanulóból állott, kik 
közül ismétlő volt, összesen 16 tanuló.

A tanév megnyitása. A tanév megnyitása október 1 én tör
tént, a tanítás október 2-án vette kezdetét.

A tanári testület. A tanári testület, miután 7 tanár ez évben 
is katonai szolgálatot teljesített és egy szabadságoltatott, az igazga
tót és ev. vallástanárt is beleszámítva 7 rendes és 3 helyettes tanárból 
állott. A behívott 7 tanár közül többen voltak életveszedelembeiv, 
de eddig élve kerültek ki a tüzből és jóllehet egyik hadifogságba 
került, egyik súlyos betegséget és egyik sebet hozott magával, azért 
hálát mondhatunk a Mindenhatónak, mert megmentette mind' gyiket a 
haláltól.

Tanterv. A főgimnázium az állami tantervet követi A fölső 
osztályokban tanítottuk a görögpótló tárgyakat is; a göiögpótló 
tárgyakat tanulta az V. osztályban 26, a VI. osztályban 10, a VII. 
osztályban 18, a Vili. osztályban 15, összesen 95 tanuló. A vallás
tanból az ág. h. evang. és a róni. kath. tanulók osztályonkint nyertek 
oktatást, a más vallásnak ellenben osztályösszevonással.

A tanárok katonai szolgálatra történt behívása miatt.mivel he
lyetteseket kaptunk, a tantervben előirt óraszámot csak csekély mér
tékben szállítottuk le, de egyes tárgyakat, minő a torna és a szépírás, 
továbbá a játékot teljesen el kellett hagynunk, így is az igazgató 1 3 
a tanárok egy kivételével 24 órát voltak kénytelenek magukra vállalni. 
A tananyagot befejeztük és különösen a lényeges részekből nem 
hagytunk el semmit.

Ami a jövó évet illeti, ha a hadiállapot a jövő tanévié Min 
szűnnék meg, a fentartóság már most megtette intézkedéseit, hogy a 
távollevő tanárokat helyettesítse.

Tanácskozások. A tanári testületben voltak módszeres, ellen
őrző és osztályozó tanácskozások; ezeken kívül a rendkívüli viszonyok

1̂



szükségessé tették, hogy ne csak a rendes havi értekezleteken, hanem 
összejöjjünk mindannyiszor, ahányszor a körülmények szükségessé tették

Az ifjúság felvétele és elhelyezése. Minden tanuló betöl
tötte a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányokat elvégezd. 
Vi-ed része bonyhádi, % ed része vidéki; ezek közül 84 az interná
tusbán; a többiek inagánházakná' nyertek elhelyezést. A tápintézet 
170 tanulót élelmezett.

Rendkívüli intézkedések. A hadiállapot éreztette hatását az 
ifjúságnál is A népfelkelői bemutató szemlén katonai szolgálatra al
kalmasnak találtak a VIII. oszt-ból 9, a VII. oszt-ból 17 és a VI. osz
tályból 2 tanulót. A 2257/1917. ein. sz. vallás- és közokt. min. ren
delet értelmében 1917. március 1-től április 18-ig terjedő időben a 
VII. osztályból besorozott tanulók részére előkészitő tanfolyamot 
tartottunk.

Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. 
Az év folyamán fordultak elő fertőző betegségek; több tanuló volt 
súlyos beteg A fertőző betegeket külön háznál helyeztük el.

Az ifjúság szabad idejének nagy részét a nagy kiterjedésű sza
bad terén és az ártn/ékos kertben tölti, melyek együt 31500 négyzet- 
métert tesznek ki és igy élete a tanárok szeme előtt folyik le.

Erkölcsi viselet. Az év végén 318 nyilvános tanuló nyert a 
magaviseletből osztályzatot; ezek közül jó volt 90"/®, szabályszerű és 
kevésbbé szabályszerű 10%. A magaviseleti eredmény tehát teljesen 
kielégítő.

Az iskolalátogatás rendes; igazolatlanul 11 tanuló mulasztott; az 
igazolatlanul elmulasztott órák száma 38, ami a háborús viszonyok
ra vezethető vissza

A tanárok figyelemmel kisérik a lakásviszonyokat és a testület 
felhatalmazást nyert a fenntartóságtól, hogy a tanulókat évközben 
is elvegye azokról a helyekről, melyek nem eléggé megbízhatók.

Szorgalom és előmenetel. A hadiállapot izgalmai, mint a 
múlt évben, meglátszottak az ifjúságon is. Nagyon csekély azoknak 
a tanulóknak a száma, akiknek atyja, testvére vagy más rokona had
ba ne vonult volna. Természetes tehát, hogy a háború az ifjúság 
figyelmét másfelé irányította és nagyon nehezen lehetett könyvhöz
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lekötni. Mindennek dacára a szorgalom ellen nagyobb kifogást nem 
emelhetünk és a jobb tanulmányi eredmény hiányát inkább némely 
tanuló gyenge tehetségére kell visszavezetnünk.

A tanév második felében az iskola kötelékében megmaradt 318 
nyilvános és 34 magán, összesen 352 tanuló, akik a következőképpen 
oszlanak meg. Az I. osztályban volt 76 nyilvános és 4 magán, a 
II. osztályban 47 nyilvános és 4 magán, a 111. osztályban 46 nyil
vános és 4 magán, a IV. osztályban 39 nyilvános és 2 magán, az
V. osztályban 39 nyilvános és 5 magán, a VI. osztályban 32 nyil
vános és 6 magán a VII. osztályban 33 nyilvános és 5 magán, a 
Vili. osztályban 15 nyilvános és 4 magántanuló. Ezek közül 15 ma
gántanuló vizsgája augusztusra maradt.

A Vili. oszt. tanulók osztályvizsgáit május 14. és 15-én tartot
tuk meg. Az I — VII. osztály vizsgái helyett a 4100/917. cin. számú 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján május 21 — 25-én 
összefoglalások voltak. Az elbírálás eredménye: a követelményeknek 
megfelelt 85°/o, nem felelt meg 15%. A tanulmányi eredmény tehát 
kielégítő.

A 2257/917. ein. számú miniszteri rendelet alapján előkészítő 
tanfolyamot nyitottunk a katonai szolgálatra alkalmasnak talált VII. oszt. 
tanulók számára A tanfolyamon részt vett 15 ifjú, kik az osztály
vizsgán a követelményeknek megfeleltek.

Érettségi vizsgálatok. Ez évben nyolc ízben adtunk érettségi 
bizonyítványt összesen 36 tanulónak kik közül jelesen érett 7, jól 
érett 8 és egyszerűen éret 21.

A vaüáserkölcsi nevelés és a nemzeti szellem ápolása
épp úgy gondját képezte a testületnek, mint az előző években. Az 
isteni tiszteleten az ev. ifjúság szorgalmasan részt vett; az Ur asz
talához két ízben járult, u. m október 31-én és május 17-én. A más 
vallásu tanulók saját egyházaik istentiszteletére jártak el és alkalmat 
adtunk mindenkinek, hogy eleget tegyen vallása és egyháza követel
ményeinek. A nemzet kegyeletében élő napokon március 15-én és 
május 20-án szépen sikerült ünnepélyeket rendeztünk. Továbbá meg
ünnepeltük november 30 án Ö Felsége I. Ferenc József elhunytát, 
január 4-én Ö Felsége IV. Károly megkoronáztatását és május 9-én
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ft Felsége a királyné születés napját. Emellett nem felejtkeztünk meg 
a jótékonyság gyakorlásáról sem és különféle katonai segélyezésekre 
és egyéb jótékony célokra 1043 koronát gyűjtöttünk és juttattunk el 
rendeltetése helyére. Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a jó egyet
értést sem, mely tanítványaink egymáshoz való viszonyát jellemzi. Az 
ifjúság sorai közül száműzve van a vallási és nemzeti türelmetlenség, 
annak tagjait a testvéries szeretet fűzi össze.

Az ifjúsági körök. A 1 5etőfi-önképzőkör, a zene és énekkar, 
továbbá a belmissiói egyesület serényen munkálkodtak kitűzött céljaik 
elérésére; az utóbbi a vallási egyetértés ápolásában fejtett ki tevékeny
séget, az előbbi három együttes működése emelte iskolai ünnepélyeink 
szépségét.

Látogatások. Kárpáti Kelemen székesfehérvári tankerületi kir. 
főigazgató úr, mint miniszteri megbízott, 1917. évi április 22. és 23 án 
látogatta meg iskolánkat és a felvett jegyzőkönyvben „elismeréssel 
adózik a testületnek a jelen súlyos viszonyok között fokoztotabb mér
tékben kifejtett buzgalmáért.“ Az egyházkerület uj főpásztora, Köpi 
Béla püspök úr 1917. május 19 én kereste fel az intézetet és beha
tóan érdeklődött annak szellemi és anyagi viszonyai iránt, e látogatás 
alkalmával megjelent a főgimnázium uj felügyelője dr. Bestie// Bál 
törvényszéki elnök és megjelentek a szomszéd egyházak lelkészei.

A tanári testület anyagi helyzete. A fen tartóság a IX. fize
tési fokon levő tanárok 20°/o-os háborús seg lyét 1000 koronára 
egészítette ki és négy tanárnak utalványozott 200—200 korona 
ötödéves korpótlékot, a tanügyi kormány pedig hat tanár részére en
gedélyezett magasabb fizetési kiegészítést. Mindezeket a változásokat 
a tanügyi kormány figyelembe vette és az érdekelt tanárok nyugdíj' 
igényét felemelte A tanárok mindannyian részesültek az újabb 
30—35%-os háborús segélyben

Az iskola anyagi állapota. A fentartási államsegély a le
folyt évben nem változott. A súlyos gazdasági viszonyok miatt a 
dologi kiadásokat kénytelenek voltunk a minimumra leszállítani; ez
ért még azt a pár ezer koronát sem fordíthattuk könyvtáraink, szer
táraink és bútorzatunk gyarapítására, melyeket a fenntartóság éven
ként rendelkezésünkre szokott bocsátani, mindössze a könyvtárra mint-
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egy 300, a szériátokra pedig 150 koronát adtunk ki. Különben a 
könyvtárban megvannak a szükséges müvek és a szertárak gyűjteményei 
is elég gazdagok.

Ösztöndíj alapítványok és jutalomdijak. Az ösztöndíj alap 
ez évben 1300 koronával gyarapodott. Néhai dr. Sclivvetz Antal ügy
véd hagyományát az özvegy 200 koronával növelte, dr. P.stliy Pál 
törvényszéki elnök, főgimn felügyelő 1000 Kor. alapítványt tett és 
kovácsy Gyula pécsváradi lakos az általa létesítendő alapra 100 koronát 
adományozott. A jóerkölcsíi, szorgalmas és jó előmeneteld tanulók 
jutalmazására 1(50 korona folyt be. A tőkék kamatjaiból és a jutalom
dijakból 1110 koronát <orditottu.nk tanítványaink kitüntetésére.

Segélyezés. Az iskolai kisbizottság a sz< génysorsu és arra 
érdemes tanulók tandíjából -is tanulónak I83n koronát elengedett. A 
tápintézeti dijakból nem adhattunk kedvezményt, mert az élelmiszerek 
drágasága lehetetlenné tette; hiszen a legtöbb élelmiszer ára annyiba 
megdrágult, hogy éléi te a soha nem képzelt magasságot és a fenn- 
tartóság majdmm megmaradt azok mellett a szerény dijak mellett, 
melyeket évekkel ez előtt, még a régi olcsó világban megállapított.

Az ifjúsági segélyegylet 10 1 tanulónak kiadott 556 drb könyvet 
1668 korona értékben. Pj könyvek vásárlására fordított 808 koronát, 
szegény tanulók után 130 korona tandijat és 71 korona gyógyszer
tári számlát fizetett. A segélyegylet vagyona — nem számítva a tan
könyv gyűjtemény értékét — meghaladja a 10.000 koronát.

Halálozás az iskola kormányzóságában. Az intézetet az 
év folyamán egy haláleset érintette igen közelről. 1016. nov. 9-én 
elhunyt Rück Alajos nagymányoki lakos, aki közel 40 évig tagja 
volt az iskolai nagybizottságnak és tevékeny részt vett ennek mun
kájában. Végtisztességén megjelentek a tanári testület kiküldöttei.

Befejezés. Az loniT-iki tanévet nem fejezhettünk be a szo
kásos ünnepséggel, hanem a v. és k. miniszter 4100/1917. ein. sz. 
rendeleté értelmében megtartott összefoglalások után május 25-én d. u. 
szétbocsátottuk az ifjúságot Adja a jóságos Teremtő, hogy sze
rencsésebb körülmények között kezdhessük szeptember elején az 
1917/8. évet, mint az 1916 7. évet befejeztük.
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IV.

Érettségi  Vizsgálatok.

Az 1916/17. tanév folyamán nyolc ízben tartottunk érettségi 
vizsgálatot és pedig:

I. 1916. évi szeptember 8-án az egyházi főhatóságnak a vall. és 
közokt. miniszter 1 91 6. évi aug 1 4. kelt rendelete értelmében 2009,9 1 6. 
sz. engedélye alapján egy szabadságolt katona rendkívüli (csupán szóbeli) 
érettségi vizsgát tett és a követelményeknek megfelelvén érettnek 
nyilváníttatott.

II. 1916. évi november 4-én a v. és k. miniszter 1 10080/916. sz. 
rendelete és az egyházi főhatóság 2206/1916. sz. engedélye alapján 
egy szabadságolt katona rendkívüli (csupán szóbeli) érettségi vizsgát 
tett és a követ elvién yeknek megfelelvén érettnek nyilváníttatott.

III. 1917. évi január 27-én a v. és k. miniszter 8689/917. sz. 
rendelete értelmében három 1897. évi születésű ifjú addigi tanul
mányaik alapján megbiráltatván, a követelményeknek megfelelvén egy 
jelesen, egy jól. egy egyszerűen érettnek nyilváníttatott.

IV 1917. éri március 2-án a v, és k. miniszter 2257/917. ein. 
sz. rendelete értelmében Irat tanuló, kik 1 898. évben születtek és 
március 10 én bevonulni tartoztak, csupán szóbeli érettségi vizsgát 
tettek a következő eredménnyel: jelesen megfelelvén érett 1, jól meg
felelvén érett 2 és megfelelvén érett 3 ifjú.

V. A vall. és közokt. miniszter 2257/1917. ein. sz. rendelete 
értelmében rendezett érettségi tanfolyamra felvett ifjak közül egy, ki
nek április 2-án ezredéhez kellett bevonulnia, a 42303/1917. sz min. 
rendelet alapján megvizsgáltatott 1917. évi március 28-án, a tanfolyam 
többi 14 résztvevője pedig 1917. éri április lá-én; a 15 ifjú közül, 
kik csupán szóbeli érettségi vizsgát tettek, a követelményeknek jelesen 
megfelelvén érett 5, jól megfelelrén érett I, megfelelvén érett 9 tanuló.

VI. 1917. május 8-án a vall. és közokt. miniszter 54059/917. sz. 
rendelete értelmében egy szabadságolt ifjú rendkívüli érettségire 
nyervén engedélyt, szóbeli vizsgálatot tett és a követelményeknek meg
felelvén} érettnek nyilváníttatott.
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VII. 1917. május 21-én a vall és k. miniszter 60511/917. sz. 
rendeleté alapján egy a frontról szabadságolt ifjú az előbbihez hasonló
képen megvizsgáltatván, a követelményeknek megfelelt, érettnek nyil
váníttatott.

VIII. llendes érettségi vizagálatok. Ezek a vizsgálatok, melyekben 
2 leány és 6 liu tanuló vett részt, az utasítások értelmében folytak 
le, vagyis május hó 16., 18. és 19-én írásbeli, május 29-én a szóbeli 
vizsgálatokat tartottuk.

Az Írásbeli dolgozatok megbiráltatván, azok közül
a) A magyar nyelvből: jeles 1, jó 2 és elégséges 3.
b) A latin nyelvből: jeles —, jó 1 és elégséges 7.
c) A mennyiségtanból: jeles 6, jó 2 és elégséges —.

A szóbeli vizsgálaton — az írásbeliek alapján — részt vett 
mind a 8 tanuló és annak befejeztével az eredmény a következő volt: 
A követelményeknek jól megfelelvén érett 4, megfelelvén érett 4 tanuló.

Összefoglalva a nyolc ízben tartott érettségi vizsgálatok eredmé
nyét a következő eredményt látjuk:

a) Jelesen megfelelvén érett 7 tanuló (Steiner Sándor, Sajó 
Sándor, Deutsch Imre, Fuchs László, Kretschmann Henrik, Rihmer 
Béla, Vágó László)

b) jól megfelelvén érett 8 tanuló.
c) Megfelelvén érett 21 tanuló.

A vizsgálatokhoz a miniszter kormány képviselőt nem küldött, 
az egyházi főhatóság a vizsgálatokon való elnökléssel az igazgatót 
bizta meg.

V.

A Végzet t  tananyag é s  a tankönyvek.

Az intézet teljesen az állami tantervet követi. A 33076/917. sz. 
minisz. rendelet értelmében a végzett tananyag felsorolását mellőzzük, 
csupán a nyelvek tanításával kapcsolatban tárgyalt olvásmányokat 
és a könyvnélkül tanult verseket soroljuk fel, megjegyezvén, hogy az 
eddig használt tankönyvek változatlanul megmaradnak.
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A.) Magyarnyelv.
I. osztály. Népmesék, mondák; görög regék és mondák. Magyar 

történeti elbeszélések. Költői olvasmányok (könyv nélkül is) Arany, 
Gyulai, Petőfi és Czuczortól.

II. osztály. Rajzok, elbeszélések, tanító mesék. A magyar föld 
és népe. Magyar töténelmi elbeszélések. Költői olvasmányok (könyv 
nélkül.) Arany, Petőfitől.

III. osztály. Leírások, elbeszélések és életrajzok. Képek a ma
gyar történelemből. A görög világból: Pericles és kora. A görög 
színház. Költemények (könyv nélkül is): Kölcsey, Arany, Petőfi, Gyulai, 
Tompa, Berzsenyitől.

IV. osztály. Mesék, példák, anekdoták a „Példák könyvéiből 
Pesti Gábor, Heltai Gáspár, Haller János, Rozsnyai Dávid müveiből. 
Mikes Kelemen levelei. Leírások. Történelmi elbeszélések. Különböző 
mértékű rimes és időmértékes költemények (könyv nélkül is). Arany 
János Toldija. (4 ének könyv nélkül).

V. osztály. Példák: leírás, elbeszélés, történetírás, értekezés, 
szónoklás kiválóbb alkotásaiból. Jókai: „Uj földes ur“.

VI. osztály. Zrínyi: Szigeti veszedelme. Arany: Buda halála. 
Shakespere: Coriolanus. Kisfaludy Kásoly: Kérők. Szemelvények a 
lira köréből.

VII. osztály. A tankönyv szemelvényei. Részletesebben a kuruc 
költészet lírai és történeti dalai. Csokonai Dorottyája, Kármán Fanni 
hagyományai, Berzsenyi költeményei és Kölcsey emlékbeszédei.

Vili. osztály. Katona: Bánk-bánja; Kisfaludy Károly: Iréné; 
Vörösmarty: Két szomszéd vár és sok lírai költeménye; Jósika: Abafija; 
Eötvös: Falu jegyzője; Kemény: Zord Idők; Tompa hazafias és csalá
di versei; Petőfi leiró, hazafias és népdalköltészete; Madách: Ember 
tragédiája.

B) Latin nyelv.
I. osztály: Pirchala Imre: Latin olvasó és gyakorlókönyv I. rész. 

Latinról-magyarra: 1. 2 .3 . 4. 5. ti. 7. 8. 9. ! 0 11. 12. 13. 14. 1G. 
21. 22. 23. 24. 27. 28. 30. 31. 33. 35. Magyarról-latinra: 1. 2. 3. 
4. 5. ti. 9. 10. 17. 18. 22. 23.
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II. osztály: Pirchala Imre: Latin olvasó és gyakorlóköny II. rész. 
Latinról magyarra: 3. 4. 5. 6. 7. 10. II. 12. 13 14. 15. 16. 17. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Magyarról-latinra: 3. 4. 7. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 19. 20.

III. osztály: Cornelius Neposból: Miltiades, Themistrelers, Aris
tides életrajza. Phacdrus meséiből: Lupus et agnus, Ranae reqem pe- 
tierunt, Cervus ad íontem, Lupus ad canem, Canis íidelis, Vulpes et 
ciconia című mesék.

IV. osztály: C. Julius Caesar Comentárjaiból: Gallia felosztása. 
A helvetiusok kivándorlása. A gallok és germánok szokásai. Ovidiusból: 
A világ négy korszaka. Az özönvíz. Daedalus és Icarus

V. osztály: Ciceró: De imperio Gn. Pompeii című beszéde. 
Ovidius: A megválás percei, A világ teremtése, A gigasok. Daedalus 
és Icarus, Újév napja, Árion, Romulus megdicsőülése.

VI. osztály: Livim: XXI. 1., 2, 4., 18, 32—37. XXII. 1—7. 
Vergilius Aeneise: I. 1—209., 223—296., 494 — 534., 559 -6 1 7 , 
627— 630. II. 1—20., 195—250., 318—369.

VII. osztály: Cicero II. beszéde Catilina ellen. Sallustius Bell. 
Jug: 1., 2., 5., 7— 17., 19—25. Vergilius Aeneise: VI. 42—155., 
263 -332 ., 385—478., 548 — 723., 748—829., 841 — 901. VII. 37-58., 
640—646., 803 -8 1 7 ,  VIII. 4 3 9 -4 5 3 , 608—629.

VIII. osztály; Cicero De Officiis: I. 1 — 3. 111. 1 — 6, 9, 11, 14. 
Horatius: Carm. I. 1, 3 , 7 , 10, 11, 22, 34, II. 10, 18, III. 30, 
Epod. 2 , 7, Sat. I. 1, 9 , Epist. 1. 2.

C.) Görög nyelv.
V. osztály: Az 1 —90. görög és a megfelelő magyar gyakor

latok az olvasókönyvből, részben szemelyvényesen.
VI. osztály: 86. 89. (fele) (Olv. k. I. köt), 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9 , 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 2 3 ,2 7 , 28, 31, 32, 33, 35, 
36, 37. (II. köt.). Az Anabasis eredeti szövege szerint a tankönyv 
VIII, sz, a Memorabiliából VI. sz. szemelvény.

VII. és VIII. osztály: Homeros Iliasából: 1 ének 1 -3 1 7  és 
493 —611 sor; V. ének 711—868 verssor; XVI11. ének 369 —617 
verssor; XXII. ének 248—404 verssor. Herod ötösből: A salamisi csata. 
Plafonból: Szemelvények a „Phaidon“ cimű dialógusból.



D.) Német nyelv.

III. osztály: A „Schuster Alfréd“ német nyelvtanában található 
olvasmányok mind igen csekély kivétellel.

IV. osztály: A „Schuster Alfréd“ német nyelvtanában található 
olvasmányok mind igen csekély kivétellel.

V. osztály: A „Schuster Alfréd“ német nyelvtanában található 
olvasmányok mind igen csekély kivétellel,

Vi. osztály: Loreley, Lied des Alpenhirten, Lied des Alpenjä
gers, Siegfried wird hörnern, Siegfrieds Schwert, Inhalt des Nibelun
genliedes. Das Grab im Busento, Napoleon in Russland, Die Grena
diere, Friihlingshoffnung, Abschied, Wo? Das Schloss Boncourt, Hoff
nung, Des Sängers Fluch, der Sänger, Heidenröslein, Im CLtuoer iod9. 
Alexander Petöli, Die drei Zigeuner, Sprüche, Erlkönig. Der Fischer 
Der Ring des Polykrates.

VH. osztály: Hermann und Dorothea. Das Hildebrandslied, Par- 
zival (Inhalt von Uliland). Költemények- Heinrich von der Vogelwei- 
detől. Kisebb szemelvények az egyes íróktól. Nagyobbak Lessing: 
Laokoon jából, Mina von Barnhelmből, Nathan der Weiseből.

Vili. osztály: Wilhelm Tell. Sok szemelvény: Bürger, Herder, 
Goethe, Schiller, Heine, Lenau, Uhland s újabb költők költeményeiből.

A tanulók névsora ,  Vallása é s  lakóhelye.

1. osztály.

Adler István, izr. Tolna, Tolnám.
Antal Károly, ág. h. ev. Nagydorog, Tolnám.
Alexy Dezső, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm.
Bakó Géza, ág. h. ev. Maráza, Bárányául.

5 Bischof Konrád, ág. h. ev. Nagyhajmás, Baranyam.
Brandeisz Ferenc, isin. r. k. Bonyhád, Tolnám.
Bréhm János, ág. h eV. Somogyszob, Somogyin.
Burghardt Károly, ág. h. ev. Tiszakálinántalva, Bácsbodrogm. 
Cselle József, r. k. Nagydorog, Tolnain.

á r
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10 Csömör Antal, r. k. Váralja, Tolnám.
Czukker Tibor, izr. Bonyhád, Tolnáin.
Davidovics Ferenc izr. Bonyhád, Tolnám 
Diczendy Gyula, r. k. Terel, Tolnám.
Dorn János, ref. Bonyhád, Tolnáin.

15 Dorn Péter, ref. Bonyhád, Tolnm.
Dürr József, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnain,
Eőry Lajos, r. k. Hird, Baranyáin.
Eppler Jakab. ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm.
Éppel Andor, r. k. Bonyhád, Tolnám.

20 Erményi János, r. k. Bonyhád, Tolnám 
Fábián Károly, r. k. Ozora, Tolnám.
Faragó Imre, izr. Bonyhád, Tolnám.
Friedrich János, ág. h. ev. Mucsfa, Tolnám 
Géringer János isin. ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám,

25 Gyalog István ág. h. ev, Kéty, Tolnám,
Hartenstein Komád, isin. ág. h ev. Kakaód, Tolnain. 
Hildebrand Elek, ág h. ev. Izmény, Tolnám. 
Holzmann Ernő, isin. izr, Bonyhád, Tolnám.
Holländer Ödön, izr. Bonyhád, Tolnám.

30 Hufnagel Dániel, ism. bapt. Bonyhád, Tolnáin. 
Hufnagel Menyhért, ág. h. ev. Hidas, Baranyam. 
Kaiser Ádáin ág. h ev. Nagyhajinás Bai anyain. 
Kerekes Jenő, ref Baranyavár, Baranyam,
Kinczinger Alajos, ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm. 

35 Kinczinger János ág. h. ev. Torzsa Bácsbodrogm. 
Kirchner Andor, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Koch János, ág. h. ev. Izmény, Tolnáin.
Koleszár György, r. k. Himesháza, Baranyam.
Kovács Lajos, rét. Nagykónyi, Tolnám.

40 Kreschka Frigyes, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Lachnit József, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Linde Henrik, ág. h. ev Majos, Tolnám,
Lövy Ernő, ism. izr. Bonyhád, Tolnáin.
Lützenburger János, r. k. Bonyhád, Tolnám.
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45 Mattem Miklós, ág. h. ev. Alsóalap, Fejérm.
Márcz János, r. k. Bonyliád, Tolnám,
Muha János, r. k. Szászvár, Baranyáin.
Mülhert János, ág. h ev. Bikái, Baranyam.
Müller János, ág h. ev. Somogydöröcske, Somogyin. 

50 Müller Pál, r. k. Bonyliád, Tolnám.
Neverly Ervin, ism, r. k. Vukovár, Szerémm.
Németh Zoltán, r. k. Tamási, Tolnáin.
Nusszer Antal, r. k. Bonyliád, Tolnain.
Orth Miklós, ref. Torzsa, Bácsbodrogm.

55 Papp Antal, ism. r. k. Szászvár, Baranyam.
Peierberger László, r. k. Besztercebánya, Zólyomin. 
Perényi Béla, r. k. Nagyinányok, Tolnám.
Pfeifer János, r. k. Bonyliád, Tolnám.
Propszt Antal, ism. r. k. Hant, Tolnám.

(50 Reitberger Dezső, r. k. Apar, Tolnám.
Rieger János r. k. Bonyliád, Tolnám.
Róth Ferenc, ág- li. ev. Czecze, Fejérm.
Rótheimel János, ág. Ii ev. Mucsfa, Tolnám,

Schlaier Jakab, ág. h. ev. Majos, Tolnám.
65 Schmidt Antal, ág. h. ev. Hird, Baranyam,

Stern Iván, izr. Tárkány, Tolnám.
Schulteisz József ág. h ev. Bonyliád, Tolnám.
Till János, ág. h. ev. Mucsfa, Tolnám.
Tóth József, ref. Bolmány, Baranyam.

70 Trutzer Miklós, izr. Tolna, Tolnám,
Végh József, r. k. Felsőireg, Tolnám.
Veppert Dániel, ág. h. ev. Zsibrik, Toinam. 
Winterverber György, ág h. ev. Bikái, Baranyam. 
Zulauf János, isin. ág, h. ev. Bonyliád, Tolnám.

75 Bódai Mihály, ref. Medina Tolnáin.

Magántanulók:

Hartmann Antal, r. k. Tevel, Tolnám.
Ilia Anna, r. k. Bonyliád, Tolnám.



1

Répás Jolán r. k. Bonyhád, Tolnám.
Csiie József, ref. Bálványos, Somogyin.

Kimaradt :

Schmidt Jenő, r. k. Dombóvár, Tolnáin.

Meghalt:

Hübner József, r. k. Pécsvárad, Baranyam.

II. osztály.

Bakó Béla, ág. h. ev. Maráza, Baranyam.
Balogh János, gör. kel. Homokszenllőrinc, Pest-P.-S. Kiskúnm 
Bosznai Endre, rét. Csöröly Somogyin.
Bóna László, ref. Márfa, Baranyam.

5 Csanádi Kálmán, ref. Oszró, Baranyam.
Dáchert Béla, ág. h. ev Bikács, Tolnám 
Deckert Károly, ág h. ev, Bonyhád, Tolnám.
Dékány Imre, Vékény, Bárányain 
Erdős Pál, izr. Bonyhád. Tolnám 

10 Ereth János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnáin 
Fáik Dezső, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnáin.
Fai kas László, r. k. KölesdTengelic, Tolnáin.
Frank Sándor, izr. Bonyhád, Tolnám.
Gaál Antal, r k. Dunaíöldvár, Tolnám.

15 Genersich Aladár, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnain,
Halász István, r. k. Dunaszekcső, Baranyam.
Hegyi István, r. k. Pálfa, Tolnám.
Herger Sándor, r. k. Bonyhád, Tolnám 
Hermann Fülöp, ág. h. ev. Bulkesz, Bácsbodrogm.

20 Horváth József, ág. h. ev. Magyarszombathely, Veszprém in. 
Jánosa Ferenc, ág. h. ev. Nagydolog, Tolnám.
Kenyeres László, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Kniesz Péter, ág. h. ev. Bikái, Baranyam.
Körber Oszkár, r. k. Vasas, Baranyam.
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25 Laki Tibor, ág. h. ev. Bonyliád, Tolnám.
Litzmann György, isin. izr. Bonyliád, Tolnám 
Makher Gyula, ág. h. ev. Nagyszokoly, Tolnám.
Nagy Károly, ref. Görbő, Tolnám.
Nágel Henrik, ág. h. ev. Bikái, Baranyáin.

30 Hosszért Pál, ág. h. ev. Tamási, Tolnám.
Rákos István, izr. Bonyliád, Tolnám.
Róth Tibor, ág. h. ev. Bonyliád, Tolnám.
Rusznák Balázs, ág h. ev. Petrőc. Bácsbodrogin.
Schneider Henrik, ág. h. ev. Majos, Tolnám.

35 Seböli Vilmos, ág. h. ev. Hidas, Baranyáin.
Sembery Miklós, r. k. Bonyliád, Tolnám 
Stadler Béla, r. k. Zengővárkony, Bárányául.
Steiner Ferencz, izr. Regöly, Tolnám.
Szabó József, ág. h. ev. Sárszentlörinc, Tolnám.

40 Szabó László, ág. h. ev. Bonyliád, Tolnám.
Szeitleben Sándor, ág. h. ev. Dunaegyháza, Pest-P.-S.-Kiskúnm. 
Széles Sándor, ref. Gyüd, Baranyam.
Vukálovics Gyula, r. k. Bonyliád, Tolnám.
Weninger Pál, ág. h. ev. Bikács, Tolnám.

45 Wildanger Ádám, r. k. Bonyliád, Tolnám.
Wittmann Károly, r. k. Baranovce, Szerémm 
Zsolnai István, ág. li. ev. Tab, Somogyin.

Magántanulók:
Faragó Klára, izr. Zalaegerszeg, Zalam.
Schlitt Illés ág. h. ev. Kalaznó, Tolnám.

50 Vida Irén, ág. h. ev. Szederkény, Baranyam.

Kimaradt:

Pozsár-Császár Ferenc, r. k. Szili, Somogyin.

111. osztály.

Beclit Henrik, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.
Beck Frigyes, ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm.
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Herger János, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.
Csida Sándor, r. k. Himesháza, Baranyam.

5 Czéh Pál, ág. h. ev. Lajoskomárom, Veszprémin.
Dankó Béla, ág. h. ev Titel, Bácsbodrogm.
Derschner János, ág, h. ev. Somogydöröcske, Somogyin.
Eicher István, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Erdős István, izr. Bonyhád, Tolnám.

10 Faragó István, izr. Bonyhád, Tolnám.
Felder Sebestyén, ág. h. ev. Somogydöröcske, Somogyin.
Fridrich György, ág. h. ev. Bikái, Tolnám.
Glöckner János, ág. h. ev. Kéty, Tolnám.
Gruber Pál, r. k. Mosonszentjános, Mosonm.

15 Hatz József, ág. h. ev. Branjevó, Bosznia.
Hegyi Kálmán, ref. Siklós, Baranyam.
Heinemann Henrik, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.
Hesz János, ág. h ev. Bonyhád, Tolnám.
Hoffmann Imre, ág. h. ev. Káty, Bácsbodrogm 

20 Honig Lipót, izr Kisvejke, Tolnám.
Hyl Sándor, ág. li. ev. Petrőc, Bácsbodrogm.
Jakus László, ref, Endrőd, Békésm.
Kovácsy Gyula, ref. Pécsvárad, Baranyam.
Krämer Vilmos, ág. h. ev. Kúla, Bácsbodrogm.

25 Küszter Jakab, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam.
Liffa László, ág. h. ev. Budapest,
Miklósi József, r. k. Püspöklak, Baranyam.
Molnár Ede, r, k. Mohács, Baranyam.
Neun Henrik, ág. h. ev. Ág, Baranyam.

30 Nika Elemér, ág. h. ev. Sárszentmiklós, Fej ér m 
Oberndorf Zoltán, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.
Patton János, r. k. Máza. Tolnám.
Petrovics Zoltán, ág. h. ev. Páhi, Pest megye.
Rihmer Antal, r. k. Taktaföldvár, Zemplénin.

35 Sári Endre, r. k. Veszprém, Veszprémin,
Steiner Mihály, ismétlő, ág. h. ev. Bakonymagyar-Sztkirály, 

Veszprémin.
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Scliwarc .er Zoltán, r. k. Kémes, Baranyam.
Stróbl József, ág. h, ev. Lajoskomárom, Veszprémm. 
Szepessy Zoltán, r. k. Bonyhád, Tolnám.

40 Taubert Ádám, ág. h. ev. Somogyszill, Somogyin. 
Till Henrik, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam. 
Tiringer János, ref. Sárbogárd, Fejérm.
Udvaros József, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Velis József, r. k. Baracs, Fehérm 

4 5 Wagner Rezső, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam. 
Zlinszki Sándor, ág. h. ev. Solt, Pest-P.-S.-K^skunm.

Magántanulók:

Böjtbe János, ág. h. ev. Homokkomárom, Zalam. 
Hoffmann Zsófi, ág li ev. Bonyhád, Tolnám. 
Koschwitz Irén, r. k. Bonyhád, Tolnám.

50 Zorkóczy Lajos, á. h. ev. Újvidék, Bácsbodrogm.

Kimaradt:
Gronwald Gyula, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam. 
Somogyi Zsigmond, ref. Szomajom, Somogyin.

IV. osztály.
Bauderer Fulöp, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm. 
Bernhart Henrik, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm. 
Bosznai Béla, ref. Csököj, Somogyin.
Brandeisz Zoltán, r. k. Bonyhád, Tolnám.

5 Fppel József, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Farkas Ferenc, r. k. Mucsi, Tolnám.
Genersich Tivadar, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám. 
Gojkovics Milenkó, gör. kel. Siklós. Baranyam.
Here Péter, ág. h ev. Torzsa. Bácsbodrogm.

10 Holländer Andor. izr. Bonyhád, Tolnám.
Ilia Gyula, r. k Bonyhád, Tolnám.
Kovács István, ág. h. ev. Bátaszék, Tolnám.
Krausz Ernő, izr. Bonyhád, Tolnám.
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Kroisz Ferenc, r. k. lllmitz, Mosonm.
15 Lackner Ernő. ág h. ev. Bonyhád, Tolnám 

Lágler Sándor, r. k. Bonyliádvarasd, Tolnám.
Lang János, ág. h. ev. Kálaznó, Tolnám.
Mayer Vilmos, ág, h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm. 
Mocsáry László, r. k Kárász, Baranyam.

20 Molnár Sándor, r. k. Gyulaj, Tolnám.
Müller László, ref. Bonyhád, Tolnám.
Németh Kálmán, r. k. Tamási, Tolnám.
Oravecz Lajos, r. k. Bátaapáti, Tolnám.
Palikó Béla, r. k. Bonyhád, Tlonam,

25 Pfeffer Sándor, r. k. Váralja, Tolnám.
Pirkner Miklós, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Reich Ede, ág. h. ev. Titel, Bácsbodrogm.
ReidI Sebestyén, ág. h. ev. Somogydöröcske 
Riegel József, r. k. Bonyhád Tolnám.

00 Schaffer Andor, izr. Bonyhád, Tolnám.
Schaffer Jenő, izr. Bonyhád, Tolnám.
Scherer József, áig. h. ev. Torvaj, Somogyin.
Spiesz Gyula. ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Térmeg Sándor, ref. Pálfa, Tolnám.

35 Till János, r. k. Hidas-Bonyhád állomás, Baranyam. 
Vida Sándor, ref. Olasz, Baranyam.
Vogel Jenő, r. k. Tamási, Tolnám.
Vujcsis Dusán, gör. kel. Dunaszekcső, Baranyam. 
Zách József, r. k, Szalatnak, Branyam.

Magántanuló:

40 Csire István, ref. Orczi, Somogyim.
Laub János, ág. h. ev. Bikái, Baranyam.

Kimaradt:

Jónás Ernő, izr. Gyulafehérvár- Alsófehérm.
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V. osztály.
/

Beke Lajos, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Béleli Béla, ág. h. ev. Sárszentmiklós Fehérm.
Bencze János, r. k. Bölcske, Tolnám.
Boros László, r. k. Németiad, Somogym.

5 Bősz Endre, r. k. Szigetvár, Somogym.
Cseh Ferenc, r. k. Pinczehely, Tolnám.
Dankó Aladár, ág. h. ev. Petrozsény, Hunyadm.
Pauszt György, rét. Gyönk, Tolnám.
Fördős Gyula, ág. h. ev. Fácánkert p , Tolnám.

JO Haffner Lajos, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.
Héra Gábor, ág. li. ev. Váralja, Tolnám.
Hirschfeld Márk, izr. Bonyhád. Tolnám.
Kamarás István, r. k. Bácsalmás, Bácsbodrogm.
Kircz Ferenc, r. k. Tevel, Tolnám.

15 Koren Márton, ág. h. ev. Kiskőrös, Pestm.
Krämer Ottó, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm.
Langhoffer János, ág. h. ev. Kiszács, Bácsbodrogm.
Lilla Aurél, ág. h. ev. Budapest, Pestm.
Lőwinger Mór, izr. Kisvaszar, Baranyam.

20 Lukács István, ág. h. ev. Nagybábony, Somogym.
Muhi Henrik, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Müller István, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Novotny Lajos, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Paczolay István, ref. Szabadka, Bácsbodrogm.

25 Pap Ferenc, ism., ág. h. ev. Várpalota, Veszprémin. 
Peierberger Alajos, r. k. Beszterczebánya, Zólyomm. 
Perényi Tibor, r. k Nagy-Mányok, Tolnám.
Purt Károly, ág, h. ev. Ág, Baranyam.
Répásy Márton, r. k. Bakonypölöske, Veszprémin.

30 Schrammel Pál, ág. h. ev. Tiszakálmánfalva, Bácsbodrogm. 
Velis János, isin., r. k. Dunafőldvár, Tolnám.
Wolf Lajos, ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm.

— 25 —
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Magántanulók:

Albán Aurél, r. k. Szakadát, Tolnára.
Gaál Ilona, r. k. Bonyhád, Tolnám.

35 Honig Lilli, izr. Bonyhád, Tolnám.
Obrincsák Jenő, r. k. Hosszúhetény, Bárányára.
Rákos Boriska, izr. Bonyhád, Tolnain.

VI. osztály.
Bassola Antal Zoltán, róm. kath. Bonyhád, Tolnáin.
Bélák Sándor, ág. h. ev. Tamási, Tolnára.
Erleraan Vilmos, ág. h. ev. Gyönk, Tolnám.
Frey János, ág. h ev. Kaposszekcső, Bárányára.

5 Fuchs János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnára.
Genersich Andor, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Hauk Dezső, róm ka*F. Baranyakisfalud, Bárányára.
Hofmann Ernő, ág. h. ev. Kaposszekcső, Bárányára.
Holländer Árpád, izr. Bonyhád, Tolnain.

10 Komáromi Mihály, róm kath. Bakóca, Baranyam.
Küszter János, ág. h. ev. Ráckozár, Baranyam.
Kring Ödön, ág. h. ev. Gyönk, Tolnám.
Lá.ár Lajos, ref. Mezőkomárom, Veszprémin.
Lőwy Arthur, izr. Görbő, Tolnám.

15 Lőwi Jenő, izr. Görbő, Tolnám.
Lukács Imre, r. k. isin, Simonytornya, Tolnára.
Meiszter Frigyes, ág. h. ev. Rákosszentmihály, Pestm.
Miszlai György, ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnára.
Mosberger Keresztély, ág. h. ev. Lajos-Komárom, Veszprémin. 

20 Müller István, r. k. Kárász, Bárányára.
Paksy Lajos, r. k. Lengyeltóti, Somogym.
Papp Antal, r. k. Bonyhád, Tolnáin.
Papp János, r. k. Kisujbánya, Bárányára.
Paul Henrik, ág h. ev. Hant, Tolnára.

25 Pécsvárady József, ref Decs, Tolnára.
Pétermann Adám, ág h ev. Bonyhád, Tolnám.
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Schneider Mihály, r. k. Sásd, ßaranyam.
Schwarczer Aladár, r. k. Kémes, Baranyam.
Szabó János, ág. h. ev. Izmény, Tolnám.

30 Szendrei Pál, ref. ism , Kaposvár. Somogyin.
Szepessy Géza, r, k, Bonyhád, Tolnám.
Wickert Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

Magántanulók:

Lafferthon Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Laki Irén, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

35 Lamparter Győző, r. k. Pusztaszabolcs. Fehérm.
Pál István, r. k. Vásárosdombó, Baranyam.
Wiesner János, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.

VII. osztály.

Becker János, ág. h. ev. Paks, Tolnám.
Beivel Ferenc, r. k. Öskií, Veszprémin.
Beke Andor, ág. h, ev. Bonyhád, Tolnám.
Boór Aladár, ág. h. ev. Magyarszombathely, Veszprémin. 

5 Bosznai Sándor, ref. Csököly, Somogyin.
Dankó Gyula, ág. h. ev. Petrozsény, Hunyadm.
Deutsch Imre izr. Herczegfalva, Fejérm.
Diczendy Béla, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Fábián Zoltán, ref. Vörösmart, Baranyam.

10 Frank János ág. h. ev. Keszőhidegkut, Tolnám.
Friml Antal, r. k Ipolyság, Hontm.
Fuchs László, ág h, ev. Bonyhád, Tolnám.
HafFner Imre, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Halasi György, r. k. Bonyhád, Tolnám.

15 Inkei Miklós, r. k. Mohács, Baranyam.
Király Lajos, r. k Ozora, Tolnám 
Kondor János, ref Sepse, Baranyam 
Körösi Antal, r k Pincehely, Tolnám 
Limbacher Zoltán, ág. h ev. Bonyhád, Tolnám.
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20 Litzmann Lajos, izr. Bonyhád, Tolnám.
Nagy László, ág. h. ev. Szentaníalfa, Zalam.
Ott Béla, ág. h. ev. Okér, Bácsbodrogm.
Pesics János, gör. kel Beremend, Baranyam. 
Précsényi László, ref. Hőgyész, Tolnám 

25 Rihmer Béla, r. k Taktaföldvár. Zemplénm.
Sass Jenő, r. k. Szederkény, Baranyam. 
Schwabach László, izr. Siklós, Baranyam. 
Sonnenfeld Sándor, izr Szilasbalhás, Veszprémin. 
Szabácsy Dezső, ref Váralja, Tolnáin.

30 Szakács Imre. ref Mórágy, Tolnám.
Tauszig Sándor, izr. Görbő, Tolnám.
Vágó László izr. Siklós, Baranyam.
Villax Ödön, r. k. Győr, Györm.
Vukalovits Géza, r. k. Bonyhád, Tolnám.

Magántanulók:

35 Baldauf István, r. k. Gyönk, Tolnám.
Honig Anna, izr. Bonyhád, Tolnám.
Reinitz Sándor, izr. Vencsellő, Szabolcsin.
Trapp Lajos, r. k. Sepse, Baranyam.
Witkovits Pál, r. k. Gyulaj, Tolnáin.

VIII. osztály.
Gaszner János, r. k. Bátaszék, Tolnám.
Gojkovics Vladimir, gör. kel. Siklós, Baranyam. 
Hauk Jenő, r. k Baranyakisfalud, Baranyam.
Hoff Károly, ág h. ev. Bonyhád, Tolnám.

5 Koren Pál, ág. h, ev. Kiskörös, Pestm.
Lévay Dezső, r. k Pécsvárad, Baranyam.
Müller Lajos, ág. h ev. Sárpilis, Tolnám. 
Nozdroviczky Ferenc, r. k. Gyönk, Tolnám.
Reidl Péter, ref. Ujsové, Bácsbodrogm.

10 Sajó Sándor, izr. Bonyhád, Tolnám.
Steiner Sándor, izr. Szalatnak, Baranyam.
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Takács Ferenc, r. k. Harkányfürdő.
Takács Nándor, r. k. Gyeink, Tolnám.
Wickert Lajos, ág h. ev. Bonyhád, Tolnám.

15 Zavaros Elemér, r, k. Kötesd, Tolnám.
Magántanulók:

Laki Ilona, ág. h. ev Bonyhád, Tolnám 
Müller Márta, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám,
Szűcs Géza, r. k. Udvari, Tolnám 
Támer Sándor, r k. Cinkota, Pestm.

f \z é re t t ség i  tanfolyam növendékei  :

Poór Aladár, ág h. ev. Magyarszombathely, Veszprémin, 
Deutsch Imre, izr. Herczegfalva, Fehérm.
Frank János, ág. h ev. Keszőhidegkut, Tolnám.
Fuchs László, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

5 Halasi György, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Király Lajos, r. k. Ozora, Tolnám,
Kondor János, ref Keő, Baranyam.
Kretschman Henrik, ág. h. ev. Keszőhidegkut, Tolnám. 
Pesics János, gör. kel. Peremeiül, Baranyam.

10 Rihmer Béla, r. k. Taktaföldvár, Zemplénin.
Sass Jenő, r. k. Szederkény, Baranyam,
Sonnenfeld Sándor, izr. Szilasbalhás, Veszprémin.
Szabácsy Dezső, ref. Váralja, Tolnain.
Vágó László, izr. Siklós, Baranyam.

15 Villax Ödön, róni. kath. Győr.

VII.

jKönyVtár, s ze r t árak ,  bútorzat .

1. A tanári könyv: a) Múlt évi érték 24.889'
b) Ez évi gyarapodás _______27 4‘

Összes érték 25.163'-

mm

kor.

kor.
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2. Az ifjúsági könyvtár változatlan, értéke 2894' — kor.
3. Fizikai szertár változatlan, értéke 15 856 — »
4. Természetrajzi szertár változatlan, értéke 7.000'—
5. Földrajzi szertár változatlan, értéke 904-—
6. Történelmi művészeti szeitár változatlan, ért. 1.641'—
7. Rajzszertár változatlan, értéke 1.944 —
8. Tornaszertár változatlan, értéke 3.296-—
9, Bútorzat változatlan, értéke 20.745- —

10. Villany világítási felszerelés változatlan 1.077-—
Vili.

j \ z  ifjúsági körök.
Az ifjúsági körök ebben az évben is működtek. Ezek vagyonáról 

és jótéteményeiről az alábbiak számolnak be.
1. Az ifjúsági segélyegylet: Vagyona 10 600 korona. Az 

egylet segélyezte a szegénysorsu tanulókat tankönyvek beszerzése, 
gyógyszertári számlák és tandijak kifizetése által 1.869 koronával.

2. „Petőfi“ önképzőkör: Vagyona 1.910 korona.
3. „Belmissiói“ kör: Vagyona 2.-209 korona; jótékonyságra 

forditott 91 koronát.
4. Zenekör: Vagyona 375 korona; saját céljaira felhasznált 

219 koronát.
IX.

Ösztöndí jak é s  jutaiomdijak.
1. Az Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Pénzügyi Bizottsága a 

Róth-Teleky Johanna grófnő alapítványából intézetünk két növendék
nek, nevezetesen Beke Andor VII. és Haffner Imre VII. o. tanulóknak 
70 —70 kor. ösztöndíjat adományozott.

2. Sass István 1000 koronás alapítványának 50 kor. kamatját 
az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — Wagner 
Rezső III. o. tanulónak adta.

3. Weber János 1000 koronás alapítványának 50 kor. kamatját 
a magyar nyelvben és történelemben tanúsított előmeneteléért a tanári 
testület Fuchs László VII. o. tanulónak ítélte oda.



4. Dr. Pesthy Pál 1000 koronás alapítványának 50 kor kamatjá
val megjutalmaztuk Udvaron József lil. o. tanulót.

5. A ,.Marhauser Andor -féle 2000 koronás alapítvány 100 kor. 
kamatját Hafner Lijos V. o. tanuló kapta.

(>. A Rosenstein-féle 2000 koronás alapítvány 80 kor. kamatját 
Bonyhád nagyközség elöljárósága felerészben Műid Henrik V. o. és 
tele részben BaUkó Béla IV. o. taulónak adományozta

7 Bonyhád nagyközség 1000 koronás „Huszonöt évi jubileumi 
alapítványának- 40 kor. kamatját a község elöljárósága Vukalovits 
Géza VII. o. tanulónak juttatta

8. Sass László 1000 koronás alapítványának 40 kor. kamatját 
az alapító okirat szellemében Lukács István V. oszt. tanulónak ado
mányoztuk

0. A „Gyalog-Pintér“-féle 1000 koronás alapítvány 40 kor. ka
matját elnyerte Bassola Zoltán VI. o. tanuló.

10. A Bonyhádi Polgári Casino 700 koronás „Vörösmarty-ala- 
pitványának“ 35 kor. kamatját a magyar nyelvben és történelemben 
tanúsított előmeneteléért Miszlui Györyu VI. o. tanulónak szavaztuk meg.

11. „A Régi Tanítványok“ (i00 koronás alapítványának 30 kor. 
kamatját — - az alapító okirat ért lmében — Fuchs János VI. oszt. 
tanulónak adtuk.

12. A „Fördős Lajos“-féle 1000 koronás alapítvány 50 kor. ka
matját megosztottuk Bélák Sándor VI. és Bele Lajos V. o. taulók közt.

I 3. Az „Érettségi Vizsgát Tett Tanulok Ösztöndijalapitványának“ 
25 kor. kamatját megkapta Wickert Anjas Vili. o. tanuló.

13 A Bonyhádi Segélyegylet mint Szövetkezet 400 koronás 
„Erzsébet-alapitványának“ 20 kor kamatját az egylet igazgatósága 
JIesz János III. o. tanulónak Ítélte oda.

14. „A Régi Tanítványok“ 400 koronás „Gyalog István alapít
ványának“ 20 kor. kamatját a mennyiségtanban tett előmeneteléért 
Szabó József II. o. tanulónak adtuk.

15. A „Dr. Pót Radó“-féle 400 koronás alapítvány 20 kor. ka 
matját kapta Tóth József I. o. tanuló.

16. A „Dr. Stern Ado!f“-féle 500 koronás alapítvány 20 korona 
kamatját elnyerte Frank Sándor II. o, tanuló.



18. „A Régi Tanítványok“ 400 koronás „Forberger László ala
pítvány“ 20 kor. kamatját Schürer József IV. o. tanulónak adtuk.

10. A „Dr. Schweiz Antal“-féle 400 koronás alapítvány 20 kor. 
kamatját megkapta Csömör Antal 1. o tanuló.

20. A „Buschbacli Ádám“-féle 600 koronás alapítvány 15 —15 kor 
kamatját elnyerték Mosberger Keresztéig VI. és Hufnagel Menyhért I. oszt. 
tanulók.

21. A Bonyhádi Polgári Casiro 200 koionás „Jókai-alapitványá- 
nak“ 10 kor. kamatjával kitüntettük Boros László V. o. tanulót.

22. A „Balogh Tmre“-fé)e 200 koronás alapítvány 10 kor. ka
matját elnyerte Wolf Lajos V. o. tanuló.

23. A „Hammel Alajos“-féle 200 koronás alapítvány 10 korona 
kamatját oda ítéltük Bankó Gyula VII. o. tanulónak.

24. A tanári kar 200 koronás „Erzsébet-alapitványának“ 10 kor. 
kamatjával kitüntettük Bankó Aladár V. o. tanulót,

25. A tanári testület 200 koronás „Petőfi-alapitványának“ 10 kor. 
kamatját pedig Wujcsics Busán IV. o. tanulónak szavaztuk meg.

26. A „Müller Józseí“ féle 200 koronás alapítvány 10 kor. kamat
ját elnyerte Bóna László II. o. tanuló.

27. A „Demiány Ervin“-féle 200 koronás alapítvány 10 korona 
kamatját megkapta Gaál Antal II. o. tanuló.

28. Schürer Henrik úr (Torvaj) 20 kor. jutalomdiját megszavaztuk 
Laki Tibor II. o. tanulónak.

29. Özv. Altmann Gyuláné úrnő 1 0 - 1 0  kor. jutalomdiját oda 
Ítéltük Berger János 111. és März János 1. o. tanulóknak.

30. Egy evangélikus lelkész 4 drb. 10 koronás aranyát felosz
tottuk Nagy László VII., Bélái Béla V , Jakus László 111. és Schöll 
Vilmos 11. o. tanulók között.

31. Dr. Berde Mózes úr 10 koronás jutalomdiját elnyerte Steiner 
Ferenc 11. o. tanuló.

32. Kakass Béla úr 10 koronás jutalomdijában részesítettük 
Szeitleben Sándor 11. o. tanulót.

33. Eibach Ödön úr 10 koronás jutalomdijával kitüntettük Kreschka 
Frigyes 1 o. tanulót.

34. Dr. Eibach Kornél úr 10 koronás jutalomdiját adtuk Alcxy 
Bezső 1. o. tanulónak.
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35. Dr. Schall Kálmán úr 10 koronás jutalomdiját elnyerte Jleidl 
Sebestyén IV. o. tanuló.

30. Szepessy Kálmán úr 10 koronás jutalomdijával kitüntettük
Kroisjs Ferenc IV. o. tanulót.

37. Hon;g Albert úr 10 koronás jutalomdiját elnyerte Erdős 
Véd II. o. tanuló.

38. l)r. Bitter Károly úr 10 koronás jutalomdijában részesítettük 
Hoffmann Ernő VI. tanulót

Tanárkari dicséretben részesülnek az intézetnek következő 
szorgalmas és jó magaviseletül növendékei:

Fábián Károly, Kovács Lajos, Müller János, Nusser Antal 1. o., 
Fáik Dezső, Genersicli Aladár, Széles Sándor, Wildánger Ádám 11. o , 
Erdős István, Küster Jakab, Nika Elemér, Xlinszky Sándor III. oszt., 
Gcnersich Tivadar IV. o., Genersich Andor, Lőwy Artur, Pécsvárady 
József, Schwarzer Aladár VI. o., Rihmer Béla, Vágó László VII. o., 
Gassner János, Hauk Jenő, Steiner Sándor Vili. oszt. tanulók.

A bonyhádi ág. Iiitv.' ev. főgimnázium tápintézete az 1916 —17. 
háborús tanév alatt is nagy nehézségekkel küzdött. Az élelmicikkek 
rendkívüli drágasága miatt, dacára annak, hogy a fenntartóság az évi 
dijat 200 K-ról 250 K-ra emelte, intézetünknek évközben a dijat új
ból o0 koronával kellett emelni. — A jövő 1917 — 18. tanévre az 
ebéd-vacsora diját 280, a kávé-reggeliét 80, a tej reggeliét 60 K-ban 
állapította meg a fentartóság. — Ezen dijak egész évte fizetendők, 
még pedig félévenként előre.

Intézetünket a múlt tanévben a következő jótéteményekkel tá
mogatták: A györkönyi ev. gyűl. 6 K, Ráczkozár 2 K, Bikái L50 K, 
Tófű 1 K, Kőszeg 6 K, Nagyhajmás 2 K, Némedi 2 K-val. Hegyi 
István úr 100 K, Hildebrandt Miksa úr 9 60 K. értékű élelmi szert 
adományoztak. — Midőn szives köszönetét mondok ezen kegyes ado
mányokért, továbbra is a kegyes adakozóknak jóindulatába ajánlom 
intézetünket.

X

Fáik Henrik,
tanár a tanintézet vezetője.

S



Internátus.

Internátusunk ez évben 89 tanulónak nyújtott otthont, kiknek 
elhelyezése az összes rendelkezésünkre álló helyiségeket igénybe vette

A taníttató szülők évről-évre fokozódó érdeklődéssel keresik fel 
az internátust, ugy hogy ez már nem képes a keresletet kielégíteni 
és ez évben is több jelentkezőt kellett visszautasítanak helyszűke 
miatt. Ez a körülmény bírta rá a fenn tartóságot azon elhatározásra, 
hogy internátusát állami támogatás igénybevételével annyira fejleszti, 
hogy egyrészt 100 tanuló kényelmes befogadására alkalmassá váljék, 
másrészt nemes hivatásának a tanulásra és léleküditő szórakozásra 
szánt helységek modern elhelyezése és berendezése által jobban meg
felelhessen. Az állami támogatás elnyeréséért az első lépéseket megtet
te, bárha mielőbb siker koronázná törekvését.

Addig is a régi eszközök felhasználásával igyekezünk előmoz
dítani növendékeink erkölcsi fejlődését és tanulmányi előmenetelét. 
Az erkölcsi fejlődés tekintetében törekvésünket kellő siker koronázta, 
amennyiben néhány kisebb és még idejében orvosolt botláson kívül, 
súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi vétség nem fordult elő, A ta
nulmányi előmenetel már gyengébb, aminek oka abban keresendő, 
hogy több növendékünk csekélyebb tehetsége miatt nem volt képes 
az osztálya számára előirt anyagot elvégezni, hasztalan alkalmaztuk 
velük szemben ugy a jó szónak, mint a szigornak eszközét.

Az egészségi állapot kielégítő volt.
Sajnos a városban járvánszerüen fellépett kanyarót két interná- 

tusi növendék is megkapta, kik azonban néhány heti betegség után 
mind szerencsésen felgyógyultak.

Szerény anyagi viszonyainkhoz képest ez évben is segélyeztük 
jó magaviseletü, szegénysorsu növendékeinket. Lukács István V. oszt , 
Wolf Lajos V. oszt., Szeitleben Lajos 11. oszt. és Hoffmann Ernő
VI. oszt. növendékeinknek összesen 350 koronát engedtünk el az el
látási díjból.

Az internátusra vonatkozó tudnivalók a következők;



Az internátusba valláskülönbség nélkül mindenki felvehető, első
sorban azonban a fenntartóság tagjainak gyermekei, másodsorban a 
protestáns vallása tanulók és azután a más vallásuak.

Az internátusba csak teljesen egészséges tanuló vehető fel. Azon 
tanulót, akiről később kiderül, hogy egészségi állapota a többiekre 
veszélyes, vagy az internátusi rendet megzavaró, szülői az intézeti 
orvos véleménye alapján tartoznak az internátusból kivenni. Ilyen eset
ben a már befizetett intézeti dijak visszatérítésére igényt nem tarthatnak.

A teljes ellátásért minden növendék, tekintettel a fellépett drá
gaságra, (J(10 koronát fizet, negegyedévi részletekben előre a felü
gyelő tanár kezeihez. A fenntartóság azonban fenntartja a jogot, hogy 
az ellátási dijat évközben is emeli, ha a viszonyok megkívánják. Havi 
részletekben való fizetést csakis a felügyelő-bizottság engedélyezhet. 
Butorhasználat és orvosi dij címén 20 koronát fizet minden növen
dék a felvételről szóló értesítés kézhezvétele után, Ezen 20 korona 
dij fizetése akkor is kötelező, ha a fölvett növendék nem jön az in- 
ternátU'ba, kivévén azt az esetet, ha a fölvett növendék szülője az 
értesítés kézhezvétele után 8 nap alatt a vezető tanárnak bejelentette, 
hogy a helyre nem reflektál. Fürdési dij lő korona, evőeszkőzhasz- 
nálat 2 korona Ha a dijak postán küldetnek, minden alkalommal a 
postai kézbesítés dija is melléklendő. Minden internátusi dij mindig 
a vezető tanárnak fizetendő.

Az internátusi növendék magával hoz:
a) ágyneműt, párnát, paplant, két áthuzattal és két lepedővel, 

ágybetcritésre egy szürke pokrócot, melyet nyáron takaróul is hasz
nálhat. Egy ISO cm hosszú, 80 cm. széles 8 részre osztott matracot,

b) 0 drb puha elejti inget,
c) 2 pár cipőt,
d) (! drb. lábra valót,
e) 3 drb. hálóinget,
f) 12 drb. zsebkendőt,
g) 6 pár harisnyát,
h) fi drb. törülközőkendőt,
i) 12 drb. gallért,
j) 2 öltözet fesőruhát, télikabátot, a cipő és ruhatisztitáshoz

3*



szükséges eszközöket.
k) fogkefét.
A növendékek minden ruhadarabja felvételi számával látandó el.
A magával hozott ruhanemüekről minden növendék két példány

ban a szülők által is aláirt leltárt készít s emellett adja át a veze
tő tanárnak. A vezető tanár által aláirt egyik példányt a növendékek 
visszakapják.

Az internátusból való kilépés az iskola év végén történik, az 
önként előbb kilépő növendék tartozik azon félévi összeget megfi
zetni, melyben kilépése történt. A kilépést egy hónappal előbb tar
tozik jelenteni; halálozás vagy betegség esetén, mikor a tanuló nem 
folytathatja tanulmányait, a megkezdett hónap fizetendő.

Az intézetből súlyos fegyelmi vétség miatt kizárt tanuló a 
negyedévi előre fizetett részletet elveszti.

Az internátusi növendékek a konviktusban kapnak reggelit, 
ebédet, vacsorát és ugyanott 1(3 órakor egy zsemlét és uzsonnára 
2 és fél deciliter tejet.

A nőve1 lékek felsőruhájukat és cipőjüket maguk tisztítják.
Kis ! ■ betegség esetén a növendékek az intézeti betegszobában 

ápoltatnak, nagyobb betegség esetén a szülők tartoznak viselni a 
költségeket. A gyógytán számla azonban minden esetben a szülőket 
terheli.

Az internátus beléletéről külön fegyelmi szabályok intézkednek.
Az internátusba való fölvétel végett aug. 1-ig lehet jelentkezni 

alulirt vezető tanárnál. Az értesítést a felvételről aug. 10-ig min
denki kézhez kapja. A fölvételi folyamodványban föltüntetendő az 
illető növendék vallása, az elmúlt tanévről szóló bizonyítvány, a szil 
lök polgári állása és megemlítendő, hogy a felvételt kéíő növendék 
minő járványos betegségeken ment keresztül

Az internátusra vonatkozólag mindennemű felvilágosítással szí
vesen szolgál

Polgár Dezső,
jut. vezető t a n ’r.
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Xll.

F ig y e lm ez te té s  az  191718. tanév re  Vonatkozólag

Augusztus 30-án és 31 én tartjuk a javító, pótló és felvételi 
vizsgálatokat. A tanulók felvétele szeptember 1 3. és 4-én, a tanév
megnyitása 5-én történik. A megnyitás után október 1-ig csak azokat 
a tanulókat vesszük tel akik elmaradásukat elfogadható okokkal iga
zolják; az október elseje után jelentkező tanulók mélt. és főtiszt. 
Kapi Béla ev. püspök ur engedélyével vehetők fel.

Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen szüleinek vagy 
azok helyettesének kíséretében tartozik megjelenni. Azok a szülők, 
kik nem laknak Bonyhádon, a behatáskor alkalmas helyettest jelen
tenek be, kire a házi felügyeletet bízzák.

Az I. ostályba oly tanulók vétetnek fel, kik életük 9-ik évét 
betöltötték és az elemi iskola ■! osztályát sikerrel elvégezték, amit 
vagy nyilvános iskolától nyert bizonyítvánnyal vagy felvételi vizsgá
val tartoznak igazolni. A felvételkor a tanuló születési és ujraol- 
tási bizonyítványt is tartozik felmutatni. — A főgimnázium többi 
osztályába csak az a tanuló léphet, ki a megelőző osztály rendes 
tárgyaiból legalább elégséges osztályzatot kapott. A más középis
kolából jött tanuló is tartozik felmutatni a születési és ujraoltási 
bizonyítványt.

Lányok mint magántanulók vétetnek fel a főgimnáziumba és az 
órákon megjelenhetnek.

A polgári vagy másfajta iskolából csak sikeres különbözeti 
vizsga alapján vehető fel a tanuló a megfelelő osztályba; e vizsgák 
dija tárgyankint 10 korona.

Az V. osztályba beiratkozott tanulók szüleinek nyilatkozniok kell, 
hogy fiaik a görög nyelvet vagy görög pótló tárgyakat tanulják-e. 
Aki egyik csoportba felvétetett, a másik csoportba csak a szülők 
Írásbeli engedélye mellett az első hónapban vizsga nélkül, azontúl 
vizsga alapján léphet át. Az átlépő 10 korona vizsgadijat fizet

Az a tanuló, ki egy tantárgyból nyert elégtelen jegyet, a ki
tűzött napon javító vizsgát tehet; ez iránt az igazgatónál kell jelent-



M.
kezni. Két elégtelen osztályzati jegy javítására a felekezeti főható
ság engedélye szükséges. A tanulóknak az engedélyért folyamodni kell: 
a folyamodvány Mélióságos és Főtisztelendő Kupi Béla ág. h. ev. püs
pök úrhoz (Szombathely) intézendő és julius 1-ig az igazgatóhoz 
küldendő, ki a tanári testület javaslatával rendeltetési helyéte juttatja.
Az a tanuló, ki elégtelen osztályzatát kijavítani nem tudja és ki 
kettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, osztályismétlésre 
utasittatik. Az osztály másodszori ismétlése meg nem engedhető.

A tandíj félévenként előre fizetendő. Ha valaki az intézetet év
közben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat arra a félévre, 
melyben az intézetet látogatta. A tandíj félévenként 30—30 korona. 
Ezenkívül a beiratáskor tízet minden tanuló az országos tanári nyug
díjintézetre 12, beiratási dij címén 20, értesítői címen 1 koronát.

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletü és legalább 
jó általános osztályzattal biró tanulók tandiját részben vagy egészben 
elengedi Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai kisbizottság“-hoz 
intézett — iskolai és községi bizonyítvánnyal felszerelt - folyamod
ványt az igazgatóhoz benyújtani. Ev. lelkészek és tanítók gyermekei 
csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. A tanári nyugdijintézeti il
leték beiratási és értesítő dijak alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegylet, melyre minden tanuló 1 koronát tízet, 
segélyben részesíti azokat az ifjakat, kik magaviseletüknél és szorgal
muknál fogva érdemesek és segélyre szorulnak. A segély állhat tanköny
vek és taneszközök megszerzéséből, gyógyítási költségek fedezéséből.

Tandíjkedvezményben s az egyesület segélyezésben részesülhetnek 
a tanulók valláskülönbség nélkül.

A tápintézetre és az internátusra vonatkozó tudnivalók a meg
felelő rovatokban találhatók.

Az igazgatóság mindenfele tudakozódásra szívesen szolgál fel
világosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül szállást ne 
fogadjanak.

Tekintettel az 1 osztály népességére, az igazgatóság julius 1-től 
fogva előjegyzi a jelentke ő tanulókat, de kijelenti, hogy ha az elő
jegyzett tanuló a beiratások első és második napján be nem iratko
zik, helyére a harmadik napon mást vesz fel.

JEGYZET: A fegyelmi szabályok érvényesége kiterjed a tanulóra 
a nagy szünidőben is. Ha valamely tanuló a nagy szünet alatt súlyo
san megsérti a törvényeket vagy botrányos magaviseletét tanúsít, a 
tanári testület a következő iskolai évre való felvételét megtagadhatja.
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