
X V .

Tápintézet.

Intézetünkbe bármely felekezetű tanulót felveszünk. A kedvez
ményeket ez évben csökkentenünk kellett, noha sok jó tanulónak 
szivesen adtunk volna kedvezményt, de egyrészt a rendkívüli drágaság, 
másrészt azon körülmény, hogy az étrendet lehetőleg javítottuk, jó 
igyekezetünket meghiúsította és így aránylag csak csekély kedvez
ményben részesíthettük növendékeinket s a kedvezmények engedélye
zésénél csak a prot. vallásit tanulókra lehettünk tekintettel.

Az évi ellátási díj ebédért és vacsoráért 120 korona. Reggeli 
kávé süteménnyel 4.50 korona, tej süteménnyel 3.50 korona.

A convictusi dij félévenként fizetendő előre, de az ephorus 
különös kedvezményként havi részletfizetést is engedélyezhet, azonban 
a fizetési kötelezettség félévre szól.

Az ételrendben csak a vacsora változott, még pedig úgy, hogy 
ez a következő:

Vasárnap: pecsenye rizzsel vagy burgonyával.
Hétfő: tészta.
Kedd: paprikás.
Szerda: pecsenye burgonyával.
Csütörtök : tejben rizs v. burgonya leves tésztával.
Péntek: húsétel.
Szombat: tészta.

Az év folyamán volt 182 növendék, az év végén 172. A fenn- 
tartóság a lefolyt tanévben összesen 844 korona kedvezményt enge
délyezett a következő tanulóknak :

A Vll. osztályból: Halasy Tibor 12, Schmidt János 60; a VI. 
osztályból: Deptner Tibor 24, Godova János 24, Halmay Gyula 12,
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Menz János 24, Schmidt János 40, Somogyi István 24, Erdős 
László 24; az V. osztályból: Hárt János 24, Hóf János 24, Schul- 
tlieisz Zoltán 24, Szeitlében Gusztáv 30; a IV. osztályból: Halmay 
Károly 27, Horváth János 24, Kring Dezső 30, Schöck Gyula 24, 
Szalay László 30, Czuni József 12, Gödé Levente 24, Polgár József 
15, Szabó Gyula 12; a 111. osztályból: Somogyi József 24, Hammer 
Jenő 30, Hammer József 45; a II. osztályból: Tomka József 15, 
Halmay László 2 1, Szabó Károly 12; az I. osztályból: Hoffmann 
Rezső 30, Szeitlében Lajos 30, Sikó Attila 30, Sikó Zoltán 30.

Hálás köszönetét mondok e helyen azon kegyes adakozóknak, 
kik szeretet adományaikkal elősegítették szegényebb sorsú növen
dékeink segélyezését. Sajnos ugyan, hogy e tekintetben nem vagyunk 
abban a szerencsés helyzetben, mint más ev. egyházkerületeink inté
zetei, melyek a supplikatio révén százakat fordíthatnak a segélyezés 
nemes céljára. Egyházkerületünk a supplicatio intézményét megszüntette, 
amikor az egyházak megígérték, hogy e célra évenként bizonyos 
megváltási összeget fognak beküldeni a tápintézetnek. Az alábbi 
kimutatás bizonyítja, hogy az Ígéretnek igen kevesen tettek eleget. 

A kegyes adakozók névsora a következő :
A kőszegi ág. hitv. egyház supplicatio megvá'tás címén 10 K.; 

Némedi ág. h. ev. gyülekezet I K., Mekényes és Nagy Hajmás ág. 
ev. gyűl. 3 K., Györkönyi ág. ev. gyűl. ü K., Nemesmagosi ág. ev. 
gyűl. 2 K., dr. Kovács Bálint orvos ur ajándéka 10 K., Nagy Ferencz 
ajándéka 52 kg. bab, Molnár N, ajándéka 58 kg. fehér búza liszt, 
Ismeretlen 2.50 K.

FÁIK HENRIK,
e. i. ephorus.


