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A "Fővarosi Lapok" mult hó junius ~9-iki számából
vesszük következő sorokat: A kolozsvári siketnéma-iskola még
ez év folyamán megnyilik. Már meg is jelent a hivatalos értesi-
tés, a mely jelentkezésre s beiratásra. hiv. Kolozsvár városának
áldozatkészsége s a közoktatási miniszter urnak erkölcsi s anyagi
támogatása hozták létre a humánus intézményt, mely a város
büszkeségévé fejlődhetik : de az érdemben nagy része van Szva-

. csina Géza tanácsnoknak is, Ő. volt a tervező s .ö buzgott a ne-
mes eszme megvalósítása körül legtöbbet. Az uj iskola első tan-
éve, melyre egyelőre 'csak tizenkét növendéket vehetnek föl, októ-
ber 4-~n nyilik meg. Előzőleg azonban hat - heti próba -- tan-

. folyam lesz, a mely augusztus 16-án kezdődik. A végleges fölvé-
tel csak a próba- kurzus után történik; azért jelentkezni augusz-
tus 16-ig kell Szvacsina Géza tanácsnoknál. Az iskolából 8--14
éves korig, hat éven át tanitják a sors mostoha gyermekeit.
Tandijt nem kell fizetni, a gyermekek föntartásáról azonban a
szülőknek kell gondoskodniole Az intézet különhen mér sékelt ' díj
mellett ad ellátást.

Szerkesztői üzenetek.
Roboz J. Ama.. Leveled egy -kissé megkésett. E szerint ebben a szám-

ban nem jelenhetett meg, de kivételt teszünk s a jövő évfolyam elsö számában
fogjuk adni., Hozd el magad s ha lehet csak 13-14-én jöjj fel s számits arra, \\
hogy néhány napig itt maradsz. - A. L,. Budapest. Czikke beérkezett, de erre
a számra későn. A jövő évfolyamban hozni fogjuk. Üdvözlet .•

Az első évfolyam tartalomjegyzéke.
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