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különfélék:.

kimutatás szerint: 9 tanerő 181 növendéket tanított, a melyek közül unitárius
volt 115, más vallású 66. A vallástanitást 4 lelkész végezte. — A fiumei tanítói
egyesület tiz évi működéséről jelentést állított össze Killyélni Endre, egyesületi
jegyző. E jelentésből megtudjuk, hogy az egyesület dr. Erődi Béla lelkes felhívására 1884. november 27-én abból a czélból keletkezett, hogy a különböző
nyelvű elemek itt összetalálkozzanak, hasznos munkakört találjanak s az intézetek egységes irányban való fejlesztése munkáltassák. Tiz év alatt szép haladást ért el szellemi és anyagi téren egyaránt. — A magyar honi ág. hitv. ev.
egyetemes egyház theologiai akadémiájának értesítője. Szerk. Schneller István igazgató. Az akadémiát egy nagy és egy kis bizottság kormányozza. Ezen kiviil
van a tanári testület, a mely áll 6 rendes- és 4 segédtanárból. Mindenik rendes t a n á r külön „seminarium" vezetője. A hallgatók létszáma: az év elején
beiratkozott 46 theologus, még pedig az első tanfolyamba i3 ? a másodikba 12,
a harmadikba 10, a negyedikbe 11, a kik közül a legtöbb beszél magyarúl,
tótul és németül. Az akadémiában van convictus és alumneumi ingyen asztal.
Az első élvezetében 24 theologus, a másodikéban 8 részesült, a többiek is kisebb-nagyobb kedvezménynyel étkeztek. Az akadémiai „Önsegélyzőkor" vagyona
2300 frt, melynek kamataiból a hallgatók ingyen segélyt kapnak. A hallgatóknak van „Olvasókör* ük és szerkesztik a „Gondolat" czímü theologiai philosophiai szaklapot. Az értesítőt igazgatói jelentés vezeti be. Schneller át van hatva
az ügy szeretetétől, mint vezetője egy theologiai intézetnek, kinek minden sorából meleg szeretet, s mély tudományosság sugárzik.

Aranykönyv.
ADAKOZÁSOK A SZ.-UDVARHELYT ÉPÍTENDŐ TEMPLOMRA.
XVI. Közlemény.
121. Siménfalvi György gy, ívén T.-Szt.-Györgyről : Siménfalvi György
50 kr., Siménfalvi Györgyné 50 kr., Siménfalvi Berta 49 kr. Varga Kata, Bartha
Judith, Szabó Sári, Móricz Anna 20—20 kr., Szakács Kata, Veres Kata, Simon
Zsuzsa felső, Györké Kata, Bartha Zsuzsi, Tamás Kata, Simén Anna, Csupor
Anna, Mihácsa István, Simon Albert, Móricz Andor, Veres István, Kerekes János 10—10 kr. Szabó Anna 15 kr., Simon Zsuzsi alsó 2 kr., Gergely Anna 5
kr. A koníirmánsok perselypénze 19 kr. Együtt
4 frt.
122. Ürmösi Kálmán gy. ívén Szt.-Gericzérél: Ürmösi Kálmán 1 frt.
Ekklézsia 5 fit. Együtt
G frt.
E közlemény összege
10 frt — kr.
Az előbbi közlemények összege
3537 „ 40 „
EgyüttTT ! 3547 frt 40 ki~
"
Kolozsvárt, 1S94, aug. 31.
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unitárius püspök.

