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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.
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forint ösztöndíj-alaptőkét tett le gymnasiumunk számára olyan'kikötéssel, hogy annak kamatai az isk. igazgatóság által időnként
meghatározandó menynyiségben jó tanuló és jó erkölcsű ifjaknak
osztassanak ki a nyári' közvizsgák alkalmával.
Hat o. é. frtot pedig vagyis 100 frt szintén ösztöndíj-tőkének'
6°/„-os kamatját fizette t. Dara^hy Mihály, helybeli ügyvéd u r , a
ki egyszersmind gymnasiumunk peres ügyeinek már több időtől
fogva minden dij nélkül folytatója; mely kamatkiosztásnál az*igazgatóságnak az alapitó ur által hangsúlyozott óhajtás szerint minden felekezeti külömbséget félre keir tenpie. *
Végül ugyancsak 6 o. é. forintot fizetett nevelésügy iránti
áldozatkészségben az egész, vidéken egyik legbuzgóbb hitrokonunk
és hazánkfia t. Raffay Károly ur.
Ez a harminczhat forint a következő módon és tanulóknak
lőn kiosztva:
. 4—4 forintot kaptak belőle Rofay Zsigmond és Sándor Mózes 4-ik, Nagy Gergely és Deák Ákos 3-dik gymn. oszt. tanulók.
3*—3 frtot Demeter Lőrincz és Kozma Imre 2-ik, Lőfi Gyula és
Péterfi Lajos 1-ső gymn oszt. tanulók. - - 2—2 frtot pedig kaptak Buzogány József és Vári Dénes 3ik, Bartha Dénes és VargaÁrpád 2-ik elemi osztálybeli tanulók.
Könyveket k a p t a k : Bedő József és Péterfi Dániel 4-ik gymn.
oszt. tanji.ók közül egyik a Kereszt. Magvetőnek Ví-ik, a másik a
VII-ik kötetét. — Varga Móricz 4-ik és Gáspár János 3-ik gymn.
osztálybeli tanulók á Channing E. V. válogatott műveinek III.—IILik
köteteit. Mind e becses könyveket sz. kereszturköri unitár, esperes
tiszt. Árkosi Dénes ur szívessége s gymnasiumunk nevelésügye iránti köztudomásu érdekeltsége folytán. Máté György 2-ik gymn. oszt.
tanuló kapta szintén a Ker. Magvetőnek Vl-ik kötetét naint szentmihályi unitárius lelkész tiszt. Török Sámuel ű r ' által ösztöndíj
gyanánt felajánlott könyvet.
Ebben az isk. évben a helybeli unitárius megye és a gymn.
közt létrejött s az egyházi főhatóság által megerősített vásárlás,
illetőleg csere folytán a tanoda udvara 87 • öllel tágasodott egész
hoszszában s ezen kivül az udvar közvetlen szomszédságában testgyakorlati helyiségül, és gyümümölcsfa-iskolának 651 • öl kiterjedésű kertet kapott az intézet.
Szintén ebben az isk. évben rendeztetett a gymnasium könyvtára rendes tanár és újonnan választott könyvtárnok Sándor János
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atyánkfia buzgó munkássága folytán egy arra fordított száraz és
világos helyiségben. Ebben az évben kezdett munkába vétetni a
természettaniak tárának újból rendezése is választott őr, László Jógsef tanár atyánkfia által.*
Ebben az iskolai évben' szereltetett fel 'két tanterem schweizi
mintára készült padokkal, ezek közül az egyik terem számára készülteket fizettük az l86 9 / 70 -ik isk. évben e ezélra adott és 68 frtot és 66 krt tevő báli jövedelemből és annak illetőleges kamatjából.
Végül az isk, év utolsó napja estvéjére az intézet elöljárósága, iskolai tanszerek bevásárlása javára rendezett egy tánczestélvt,
a melynek tiszta jövedelme tett 80 o. ért. forintot.
És itt az igazság és hálaérzete kényszerit arra1, hogy legszívesebb köszönetet nyilvánítsunk az egész anyaszékben szeretve tisztelt tekintetes Jakabházi Zsigmondné szül. Pakot Polixéna úrhölgy
iránt, a ki mint főikért bálanya nem csak hogy legfőbb mértékben
folyt bé a 'többféle rendű és rangú diszes társaság öszszevarázsoiására azon igen méltó tekintélyénél fogva; a melyet egy a szó legigazabb értelmében vett jó anyának és honleánynak szeplőtelen,
^tisztes és áldozatkész élete, munkássága még jelen — a tekintély
megadását illetőleg egy kissé daczos — korunkban is kivív, hogy
ugy szóljak: erkölcsileg kikényszerit; hanem e társaság öszszevarázsoló szerepén feljül belépti jegyét 20 o. é. forinttal váltotta meg
a nevelés szent ügyének érdekében.
Székely-Keresztur jul. 30-án 1873.
Marosi Gergely,
a fennirt gymn. igazg. tanára.

