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ISKOLAI ÉRTESÍTÉSEK.

Végül megemlítem, hogy a nyári közvizsgák a juniüs 18-kán
kiütött cholerajárvány miatt, már jnnius 25-én bevégeztettek és az
ifjúság haza bocsáttatott.
Benczédi Gergely,
ig. tanár.

2.) Tordai középtanodánkról.
- A tordai unitárius közép tanodában V. gymnasialis és 4 elemi
osztályban tanitott az 187 3 / 3 -ik oskolai évben 3 rendes tanár, 5
köztanitó. A rendes tantárgyakon kivül még Iszlai Márton köztanitó
tanitott testgyakorlatot az egész ifjúságnak és műéneket a gymnasialis osztályoknak.
Tanult ez oskolában öszszesen 178 tanuló, kik közül a gymnasialis osztályokban volt 86; az elemi osztályokban 73 és kezdő
19. Vallás szerint unitárius 87; év. ref.-49; róm. kath. 20; görög
kath. 19; izraelita 1; lutheránus 1; görög nem egyesült 1. Nemzetiségre magyar 157: román 2 0 ; izraelita 1; évközben eltávozott
az intézetből 11.
Mint örvendetes eseményt kell megemlítenem, hogy ez évben,
melyben a betegségek oly sok neme pusztított hazánknak csaknem
minden tájain; intézetünkben egy haláleset sem történt, sőt még
súlyos beteg sem- volt senki.
Az oskola könyvtára és természetrajzi gyűjteménye ajándékozások és vétel utján tetemesen gyarapodott. — Az oskolai nagy
hallterem oly állandó padokkal láttatott el, melyek irás és rajztanitásra is alkalmasok.
Az ifjúság a rendes tantárgyakon kivül az olvasótársasággal
egybekapcsolt „ ö n k é p z ő k ö r b e n , " szépirodalmi munkálkodásban
és versszavallásban is gyakorolta magát. Jártatott szépirodalmi és
természettani lapokat, s könyvtárát vétel utján tetemesen gyarapította.
A néhai boldog emlékű Fejér Márton által szépírásra tett
alapítványból az 1 ezüst tallért a gymnasialis osztályúak közül
Kanyaró Mihály V-ik gymnasialis oszt. tanuló nyerte.
Midőn e rövid ismertetését adom intézetünknek, nem tehetem,
hogy az egész tanári kar és a szülők nevében forró köszönetet ne
mondjak városunk kitűnő fiatal orvossának, Dr. Szentpéteri János
urnák, a ki azon liivül, hogy a hozzá folyamodó tanulókat minden
dij nélkül gyógyította és a szegényebb sorsuak közül sokat még
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orvossággal is ellátott — intézetünkben minden héten rendes látogatást tett, hogy meggyőződjék a fiatalság egészségi állapotáról, és
idejekorán intézkedhessék, a netalán bekövetkezhető betegségek
ellen. — Fogadja a tisztelt orvos ur e nemes emberbaráti buzgalmáért hálás köszönetünk.
Torda, julius 2-án 1873.
P á l f i Károly.
_______
ig. tanár.

3) Sz. Keresztúri középtauodánbról.
Az irt gymnasiumba az i87 2 / 3 -ik ik iskolai évben fölvétetett
156 tanuló. Ezek közül az öt gymn. osztályban volt 84 tanuló. A
három" elemi osztályban 72. Az év folytában a gymn. osztályból eltávozott 2. Meghalt ugyancsak kettő. Rendes tanuló volt 151. Magántanuló volt 5.
Vallás szerint: unitárius volt 120, ev. reform. 26, lutheránus
2, gör. keleti 2.
Nemzetiség szerint: magyar 152, szász 2, román 2.
Ebben az iskolai évben két új tanerőt nyert intézetünk, egyiket homoród-almási S á n d o r J á n o s akademita hitrokonunk személyében, ki a számtani s részben a természettani szakokra lőn
alkalmazva; a másikat helybeli pap és féltanár tordátfalvi Gombos
Sámuel atyánkfia személyében, a ki a hit- és erkölcstanra s a felsőbbb osztályokban a magyar nyelv s különösen költészet és ékesszólástudomány tanítására lőn alkalmazva; a kik felsőbb rendelet folytán
lélekemelő ünnepélyességgel igtatódtak bé tisztes és fontos hivatalukba, és pedig mindketten egyszerre úgymint 1872-dik évi dec. 8-án.
Jutalmat nyertek, a nyári közvizsgák alkalmával: Péter József és 'Vaska Béla nevü 5-ik gymn. osztálybeli tanulók az Ágoston István-féle alapítványból 42—42 frtot o. ért.-ben, jó tanulás,
magántanitás és jó erkölcsi magaviselet következtében.
A Fejér Márton alapítványból az egy ezüst forintos tallért a m
szép és helyes Írásért Marosi Ferencz, harmadik elemi osztálybeli
tannló nyerte el.
Az irt alapítványokon kivül volt még kiosztandó 36 frt o. é.
Ebből 24 o. é. frtot fizetett özv. Vas Miklósné szül. Szabó Anna
úrhölgy, néhai áldott emlékezetű Szabó Sámuelnek, sz. keresztúri gymnasiumunk legelső igazg. tanárának és egyik alapitójának
a buzgóságban és áldozatkészségben méltó leánya , a ki 400 o. é.

