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termet is épitetett a város, s jött a harmadik tanító. Van 
benne 3 tanterein, melyet a modern kivánalmaknak meg
felelően épitetett és rendeztetett be a város. Nyolcvan- 
uyolezvan gyermek a legkényelmesebben elfér benne. A 
tantermektől keletre van egy két szobából álló városi fin- 
árvaház, s e mellett az igazgatói lakás. A tágas udvar 
közepén a torna-eszközök vannak s a gyermekek játszó
terét padok és orgonabokrok és fák kerítik be. Az udvar 
mellett van az igazgatói lakás.

A tanítványok az úgynevezett cigány-negyedből, a 
Teleki-, Györgyfalvi-, Pata-, Kölfarkas-uteákból kerülnek ki. 
Egy-kettő kivételével mind szegény szülők gyermekei. Egy 
részének apja, anyja egész nap távol van a háztól, egyik 
a dohánygyárban, a másik más helyen szerzi meg a min
dennapi kenyeret. A gyermek csak reggel és este látja 
szülőit. E szegény népre valóságos áldás az iskola.

Az iskola igazgatója Nagy Kálmán, a kit a Székely
földről 1878-ban választottak meg az iskolához. Tanítók 
Balázs József és Sólyom János. Munkatanitónő Hilberth 
Róza.

Nagy Kálmán már 31 év óta működik a tanítói pá
lyán. Tanitótársai, ismerősei tisztelik, becsülik. Tanítósko
dásának 25 éves jubileumát is megünnepelték már.

Nemcsak a társadalomban, de a kolozsmegyei taní
tótestületben is előkelő helyet íoglal el. Volt pénztárnoka 
az egyesület lapjának a Család és Iskolá-nak, volt több 
éven át titkára, alelnüke, majd 3 éven át elnöke. Az 1887. 
a Budapesten megjelenő Magyar Paedcigogai Szemle 
mutatta be olvasóinak fénynyomatu arcképét és méltatta 
érdemeit. A végső sorokból vesszük ki e mondatokat: „Lel
kesüljünk példáján, méltó ő arra. Ő egy azok közül, a 
milyenné kellene lenni mindnyájunknak“.

Szalay József a tanítói hivatás teljesítése mellett 
sokat fárad az iparosok egyesületében. De a kolozsvári 
tanitói kar egyik legkiválóbb, legképzettebb alakja Sólyom 
János. Megnyerő, kellemes modorú ember, ügyes tollal 
dolgozik a kolozsvári lapokba és segédszerkesztője a Csa
lád és Iskolának. Szerénységét csak intelligentiája éri túl. 
Ahol beszélni halljuk, ott föltétlenül az oldala mellé állunk. 
Élénken részt vesz Kolozsvár nemes és komoly irányú tár
sadalmi mozgalmaiban, szívesen látják, sőt keresik. A magyar 
népoktatás ügyének bizonynyal sokat fog még használni, ha 
tért és módokat nyújt neki az a jóindulat, melyre eddig is 
bőven rászolgált.

E kerületből menjünk át a külmagyar- és kiilközép- 
utczai kerület iskolába. A Fapiacz-téren áthaladva a kül- 
közép-utezába jutunk. I tt  találjuk előbb az országos silcei- 
néma-intézetet, s nem messze tőle a „Mária Valéria leány- 
árvaliázu-at.

A siketnémák kolozsvári országos intézete ezelőtt 
öt évvel, az 1888-ik évben létesült. Szvacsina Géza városi 
tanácsos önzetlen lelkesedése és határt nem ismerő fárad
hatatlansága teremtette meg ez intézetet. Kimutatta, hogy 
Magyarországnak erdélyrészi megyéiben 2000-nél több siket
néma van, kik segélyre szornlnak. Gróf Csáky Albin minisz
ter kezdet óta gondoskodott az intézet tanárainak fizetéséről. 
E segély a múlt évben 3100 írtra emelkedett. Ezenkívül 
3 alapítványi helyet létesített a miniszter évi 160—160 frt 
járadékkal, s legújabban 25,000 frt kölcsönt engedélyezett 
az intézet állandó házának felépítésére. Az intézet fentar- 
tásában a második tényező Kolozsvár város közönsége. Gon
doskodik az iskola helyiségéről, a fűtésről, világításról és 
felszerelésről. A múlt évben e cimen 1425 irtot adott az 
intézetnek. Az iskola alapvagyonát 2000 írttal gyarapí
totta; neki adományozta a feloszlatott ujone-alapból meg
maradt ez összeget.

Az intézet ez évben az ötödik tanévet fejezi be. Je 
lenleg bérhelyiségben van, de uj helyisége, egy emeletes 
kényelmes épület, már fedél alatt áll, s valószínű, hogy az 
tij tanévet már abban fogja megkezdeni. Az intézetnek 
a múlt évben négy osztályban 43 növendéke volt, akiket 
Olgyasy János igazgatón kívül egy szaktanár ( Ulrich 
Géza), két szaktanitónő (Gogota Margit és Balázs Józsa), 
egy munkatanitónő {Zaitlcr Ida), két hitoktató (Máthi Ist
ván róm. kath. és Bartók Jenő ev. ref. lelkészek) és egy 
rajztanár (Prosper Ferenc) tanítottak.

Az intézet első alapitója ő felsége 1887. évi szept.
22-én kolozsvári látogatása alkalmával az intézet céljaira 
300 irtot adományozott.

Az intézet céljaira most is folynak az adakozások. 
Az intézet jótevői: 1. Alapítványt tevők, akik 3000 írttal 
járulnak az intézet tőkéjéhez. Az adakozó nevén kezelik 
az összeget s kamatait egy siketnéma növendék intézet, 
ellátására fordítják. 2. Alapítók azok, akik az intézetnek 
100 frtot adományoznak. 3. Pártolók azok, akik az iskola 
részére 6 éven át évi 2 frtot adnak. 4. Adakozó mindenki- 
a ki bármely kis összeget ad az intézet íölsegélésére. Az 
intézet ügyeit egy felügyelő-bizottság vezeti, melynek el
nöke Albach Géza polgármester, előadója Szvacsina Géza 
tanácsos; tagjainak száma 41.

A közvizsgálatot eddig minden év júniusában a vá
rosi Vigadó nagytermében tartották meg, hogy a nagy 
közönség is lássa azokat az eredményeket, a melyeket el
értek. A hangzó-beszédre tanitják őket. Szép eredménye
ket mutatnak be minden alkalommal. Olgyay János, igaz
gató lelkiismerettel végzi terhes munkáját.

De a vizsgálaton mégsem ő a legboldogabb. A ta
nítóknál, a jólelkü közönségnél, sőt talán a növendékeknél is 
nagyobb az öröme annak az áldott szivü embernek, kinek 
ritka buzgósága a semmiből rövid négy év alatt terem
tette meg ez intézetet. A szülők áldása kisérje lépteit min
denkor Szvacsina Gézának. Sok ily férfiút adjon Isten e 
hazának, akkor kevesebb lesz a köny, a nyomor, a sze
génység.

A ..Mária Valér ia-leányárvaház“ 6 osztályú iskolát 
tart fenn növendékei taníttatására. Szeretettel gondoskodik 
az árvaházat fentartó egyesület ez iskoláról is, éppen úgy 
mint árváiról.

A Külközép-, illetőleg a Külmagyar-utca végén, a 
város határában van a királyi javítóintézet fiuk számára. 
Kőfallal van bekerítve a 7 holdat elfoglaló intézet, két eme
letes és egy földszinti épületben vannak a nagy területen 
igazgató, a családfők (okleveles tanitók), a felügyelők la
kásai, a tantermek, az intézet kápolnája, a háló-szobák, a 
munkatermek, az igazgató irodája, a zárkák stb.

A hiányos szülői nevelés okán megromlott gyerme
kek jutnak az intézetbe, a hol helyes neveléssel, jó taní
tással, munkára szoktatással igyekeznek őket megjavítani, 
a jó útra téríteni. Ez intézet az igazságügyminiszter ha
táskörébe tartozik, de mivel iskolája az elemi népiskola, s 
részben a polgári iskola tanterve szerint van berendezve 
az iskola a tanítás felügyelésében a kir. tanfelügyelő ellen
őrzése alatt áll.

Az igazgatón (Krajcsik Soma), a 4 családfőn (András- 
esik Károly, Mészáros Sándor, Szakonyi Géza és Staudner 
Gyula) kiviül van 6 felügyelő, kik közül az egyik szabósá
got, a másik cipészséget, a harmadik esztergályósságot, a 
negyedik asztalosságot, az ötödik kerekességet, a hatodik 
kertészséget tanit. Minden növendéknek, kell valami mes
terséget tanulnia. Az első négy hét alatt mindenik, kivétel 
nélkül a szabóságot tanulja, hogy meg tudja varrni a ru
háját. Ennek eltelte után választ a hatféle mesterség kö
zül egyet, a melyet aztán alaposan meg kell tanulnia.

A vallást bejáró papok tanitják. Egyéb tantárgya
kat a családfők tanítanak három tanteremben, szakrend
szer szerint. Az intézetből eddig is már több jó iparos 
segéd került ki.

A javítóintézetben a múlt évben volt 113 fiu-nüven- 
dék. Az intézet fentartása a múlt évben 19.027 frt 49 
krjába került az államnak. Egy növendékre ebből 339 frt 
77 kr esik. Az intézetből eddig kihelyezettek 81.5-/o-a ál
landó javulást tanúsít.

A látogatókat szivesen fogadják, s az előzékeny igaz
gató gondoskodik, hogy az érdeklődők mindent jól megte
kinthessenek s mindenről kellő felvilágosítást is nyerjenek.

*
Kolozsvár többi iskoláit, a melyek egytől-egyig ki

váló erők vezetésére vannak bizva, más alkalommal 
fogjuk ismertetni, mert most lehetetlen mindannyival ér
demük szerint foglalkoznunk.

Az Erdélyi Irodaim; Társaság.
A Társaságot Petéiéi István teremtette öt év 

előtt. A Kolozsvár szerkesztőségéből hívta össze a 
kolozsvári írókat s alig egy hónap múltán a Társa
ság megtartotta első felolvasó gyűlését Kolozsvár 
elitje előtt. Jellemző, hogy Peteloi nem fogadott el a 
Társaságban semminemű Mvatalt s bár minden alko
tásában kezdeményező, lelkes faktor volt, a neve 
nincs ott egyik mellett se.

És azóta folyton halad, növekedik érdemeiben 
a Társaság. Havonkirit felolvasó gyűléseket rendez, 
melyeket előre proprammjában tart a legszebb 
közönség s melyek eseményszámba mennek Ko
lozsvárt.

Alapszabályaiban a feladatok egész sorát tűzte 
ki megvalósitásra s a Társaság eszményi célja oda
irányul, hogy működése egész Erdélyre kiterjedjen, 
hogy irodalmi vállalatot létesítsen, mely egy nagyobb 
közönséggel s az élet terjedtebb felölelésével tartson 
fönn állandó érintkezést. Népköltési gyűjtemények, 
kiadványok, irodalmi kutatások vannak célba véve a 
műsorában s folyton szaporítja alaptőkéjét, hogy ter
veit megvalósíthassa. A kereskedelmi akadémia szi
vesen felajánlott dísztermében rendezett felolvasó 
gyűlései képviselik a kolozsvári szalont; adott ki 
havi folyóiratot s évkönyvei is tipikusan az erdélyi 
irodalmat képviselik. Dacára a rendelkezésére álló 
csekély anyagi eszközöknek munkásságában joggal 
hivatkozhatik sikerre s az osztatlan érdeklődés, mely
ben része van, igazolja szükséges voltát Kolozsvárt 
s a célt közelebb hozza, mely megalakulásában ve
zette, t. i. az irodalmi, szépműtani érdekek istápolá- 
sát Erdélyben, a szépirodalomnak nemzetiem irányú 
művelését.

Tagjainak száma az ötvenet nem haladhatja 
meg. Elnöke gróf K uun  Géza, alelnökei Szász Gerő 
a mi haragos beszédű, poéta lelkű páratlan magyar 
esperesünk és Felméri Lajos a nagy nevű pedagógiai 
professzor és iró, a nemzeti nevelés bátor apostola. 
A titkár Ferenczi Zoltán, múzeumi könyvtárigazgató 
és egyetemi ni. tanár, a Petőfi Muzeum szerkesztője, 
ki évek óta dolgozik Petőfi életrajzán. A Társaság 
legterhesebb hivatala az övé s ha sikerül diadalra 
vinni az ügyet, az elismerésből is övé lesz a legna
gyobb rész s fáradhatlanul buzgólkodik az alaptőke 
szaporításán. Másodtitkár Málonyay Dezső; a pénz

tárnak a legzsugoribb pénztáros, Hory Béla a gond*
viselője.

A Társulat tiszteletbeli tagjai: Brassai Sámuel. 
É jszahy  Károly, Gyulai Pál, Imre Sándor, Kőváry 
László, Szász Károly, Szilágyi Károly. Rendes ta
gok: Abonyi Árpád, Apáthy István, Bartha Miklós. 
Benedek Elek, Csemátony Gyula, Erődi Béla, Endrődi 
Sándor, Fangliné Gyújtó Izabella, Finály Henrik, De 
Gerando Antonina, Gyarmathy Zsigáné, Haraszti 
Gyula, Hegedűs István, Hegyesy Vilmos, Jakab Ödön. 
Jancsó Benedek, Jékey Aladár, báró Kemény Endre, 
Kis Sándor, Kozma Ferenc, Koós Ferenc, Korbuly 
József, E. Kovács Gyula, Lánczy Gyula, Medgyes 
Lajos, Moldovan Gergely, Petelei István, Petz Vil
mos, Petii Mór, Eéthy Lajos, Sebesi Jób, Sebesi 
Samu, Szathmáry György, Szamosi János, Szinnyei 
József, Szádeczky Lajos, Szász Béla, Széchy Károly. 
Tutsek Anna. Alapitó tagok: Széki Miklós, gról 
Kuun Géza, Dobál Antal, özv. Mohay Károlyné, Sze 
kula Ákos, id. Lészay Ferenc, Kereskedelmi Akadé
mia, Kőváry László.

Álljon itt befejezésül az elnök-grófnak a Tár
sulat legutóbbi IV. ünnepélyes közgyűlésén mondott 
elnöki beszédéből ez a passzus: „A nemzeti érzék 
felébresztése a nemzeti irodalmaknak nagy lendületei 
adott. A bölcsészeti iskolák, vallásos hitelvek, politi
kai erős meggyőződések áramlatai az irodalom leg 
békésebb vidékeinek csöndjét fölrázzák s ezek mind
egyike az illető nép nemzeti szellemére hivatkozik, 
vele akar szövetkezni, hogy az irodalmi fajok össze
ségében uralomra vergődjék. És az egyének nemcsak 
a diadalkorona elnyeréséért küzdenek egymással, nem
csak versenyeznek, hanem egyéni világnézetük, Ízlé
sük általánosítására törekednek. Az ellentétek ezen 
fokozódó nyugtalansága közt irodalmi társulatunknak 
résen kell lenni érdekeinek megóvására, nehogy a 
nemzeti szellem tőle különnemű tényezőkkel szövet
kezvén, saját céljaitól elvonassék. Társulatunk hazánk 
erdélyi részeiben valódi szükségnek felel meg s e; 
okon létjoga rendithetlenül áll.“

A  sajtó.
Kolozsvár nem"’vidéki város: Kolozsvár főváros. Már 

bocsásson meg nekünk az ország, de mi lokális chanvinis- 
ták vagyunk. N,ekünk szükebb és tágabb hazánk van. El
ismerjük az uniót, de tudja az ég, egy csomó századéven 
át annyira beleöröklodött az apáink leikébe Erdély map
pája, hogy most már valóságos habitusként örököljük apá
ról fiúra e határok képét, m inta fecske a maga fészkének 
a körvonalait s sok év kell még arra, hogy Erdélyt mi 
csak az ország egy kerületének tartsuk. Ebből aztán egye
nes vonalban következik az, hogy Kolozsvár az erdélyi 
embernek mégis csak főváros marad — és mégis mozog a 
föld, azaz: és mégis áll a föld. Ugyancsak ebből követke
zik az is, hogy Erdélynek vannak külön érdelei. Nos 
luft van a t.iszáninneni kerületnek külön érdeke, vagy i 
tiszántúli kerületnek külön érdeke? — Nekünk van bőven 
a mi oláh és a mi szász atyánkfiái a mi külön érdekünk, 
a Tvibuna és a Gazetta szintén a mi külön érdekünk; 
annyi van, hogy fele se kék.

Van nekünk három napilapunk Kolozsvárt, az Ellen
zék, a Kolozsvár és az Erdélyi Híradó, a melyekre még 
a rosszakarat se foghatja rá, hogy nagyon barátságos lá
bon élnének egymással: hol az Ellenzék támadja meg a 
Híradó, hol a Híradó az Ellenzék-et, hol a Kolozsvár va* 
lamelyiket, hol valamelyik a Kolozsvárt, hol egyet a másik 
kettő* hol másik kettőt az egyik s igy tovább a három 
szám ismeretes algebrai kombinációja szerint.

Egyben azonban megegyeznek egymással: a közös 
külön érdekeket egyformán jól védik, de viszont különböz
nek a politikai dolgokban. Az Ellenzék: dicséri Ugr ont. 
néha Apponyit és Eötvöst, dö üti mindig a kormányt. /  
Kolozsvár: dicséri mindig a kormányt, de üti is mindig a 
másik hármat. A Híradó dicséri Apponyit, néha Eötvöst 
és Ugront, de üti a kormányt.

Kolozsvárt tehát a kormánynak alaposan rosszul 
megy a dolga; ütik ketten.

Apponyit meg Ugront csak egyen ütik, a miben még 
az is vigasztaló, hogy egy üti mind a kettőjüket s igy 
egyre kevesebb jut.

Eötvösnek az állapota csak közönségesnek mondható, 
a mennyiben ő néha üttetik, néha dicsértetik.

Ennyiben világítom meg a mi szerkesztőségeinkben 
létező politikai konstellációkat.

Ez eltérés mellett azonban mindnyájan megegyeznek 
négy dologban:

Tudnak magyarul s irgalmatlanul kilöknek minden 
féle provinciálizraust; vidéki levelezőik átalában véve olvas
hatóan írnak s mindig általános igazságokból indulnak ki 
a mely általános igazságok azonban szorgalmasan kihú
zatnak s nem jutnak nyomdafestékhez. Az eseményeket 
néha születésük napján megírják, néha később; csak a Ko
lozsvár hirdette egyszer, hogy az ő levelezői minden ese
ményt egy nappal hamarabb tudatnak, mint a hogy meg 
történt volna. Ezt az Ígéretét azonban mind ez ideig nem 
váltották be az említett levelezők.

A színházban mind a három szerkesztőségnek 
két-két támlásszéke van; — e honoráriumért reklá
mokat csinálnak az uj daraboknak és a jutalomjáté- 
koknak: mind a hárman itren rövid és igen általá-
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termet is épitetett a város, s jött a harmadik tanító. Van 
benne 3 tanterein, melyet a modern kivánalmaknak meg
felelően épitetett és rendeztetett be a város. Nyolcvan- 
uyolezvan gyermek a legkényelmesebben elfér benne. A 
tantermektől keletre van egy két szobából álló városi fin- 
árvaház, s e mellett az igazgatói lakás. A tágas udvar 
közepén a torna-eszközök vannak s a gyermekek játszó
terét padok és orgonabokrok és fák kerítik be. Az udvar 
mellett van az igazgatói lakás.

A tanítványok az úgynevezett cigány-negyedből, a 
Teleki-, Györgyfalvi-, Pata-, Kölfarkas-uteákból kerülnek ki. 
Egy-kettő kivételével mind szegény szülők gyermekei. Egy 
részének apja, anyja egész nap távol van a háztól, egyik 
a dohánygyárban, a másik más helyen szerzi meg a min
dennapi kenyeret. A gyermek csak reggel és este látja 
szülőit. E szegény népre valóságos áldás az iskola.

Az iskola igazgatója Nagy Kálmán, a kit a Székely
földről 1878-ban választottak meg az iskolához. Tanítók 
Balázs József és Sólyom János. Munkatanitónő Hilberth
Róza.

Nagy Kálmán már 31 év óta működik a tanítói pá
lyán. Tanitótársai, ismerősei tisztelik, becsülik. Tanítósko
dásának 25 éves jubileumát is megünnepelték már.

Nemcsak a társadalomban, de a kolozsmegyei taní
tótestületben is előkelő helyet íoglal el. Volt pénztárnoka 
az egyesület lapjának a Család és Iskolá-nak, volt több
éven át titkára, alelnüke, majd 3 éven át elnöke. Az 1887. 
a Budapesten megjelenő Magyar Paedcigogai Szemle
mutatta be olvasóinak fénynyomatu arcképét és méltatta 
érdemeit. A végső sorokból vesszük ki e mondatokat: „Lel
kesüljünk példáján, méltó ő arra. Ő egy azok közül, a 
milyenné kellene lenni mindnyájunknak“.

Szalay József a tanítói hivatás teljesítése mellett 
sokat fárad az iparosok egyesületében. De a kolozsvári 
tanitói kar egyik legkiválóbb, legképzettebb alakja Sólyom
János. Megnyerő, kellemes modorú ember, ügyes tollal 
dolgozik a kolozsvári lapokba és segédszerkesztője a Csa
lád és Iskolának. Szerénységét csak intelligentiája éri túl. 
Ahol beszélni halljuk, ott föltétlenül az oldala mellé állunk. 
Élénken részt vesz Kolozsvár nemes és komoly irányú tár
sadalmi mozgalmaiban, szívesen látják, sőt keresik. A magyar 
népoktatás ügyének bizonynyal sokat fog még használni, ha 
tért és módokat nyújt neki az a jóindulat, melyre eddig is 
bőven rászolgált.

E kerületből menjünk át a külmagyar- és kiilközép- 
utczai kerület iskolába. A Fapiacz-téren áthaladva a kül- 
közép-utezába jutunk. I tt  találjuk előbb az országos silcei- 
néma-intézetet, s nem messze tőle a „Mária Valéria leány-
árvaliázu-at.

A siketnémák kolozsvári országos intézete ezelőtt 
öt évvel, az 1888-ik évben létesült. Szvacsina Géza városi 
tanácsos önzetlen lelkesedése és határt nem ismerő fárad
hatatlansága teremtette meg ez intézetet. Kimutatta, hogy 
Magyarországnak erdélyrészi megyéiben 2000-nél több siket
néma van, kik segélyre szornlnak. Gróf Csáky Albin minisz
ter kezdet óta gondoskodott az intézet tanárainak fizetéséről. 
E segély a múlt évben 3100 írtra emelkedett. Ezenkívül 
3 alapítványi helyet létesített a miniszter évi 160—160 frt 
járadékkal, s legújabban 25,000 frt kölcsönt engedélyezett 
az intézet állandó házának felépítésére. Az intézet fentar- 
tásában a második tényező Kolozsvár város közönsége. Gon
doskodik az iskola helyiségéről, a fűtésről, világításról és
felszerelésről. A múlt évben e cimen 1425 irtot adott az
intézetnek. Az iskola alapvagyonát 2000 írttal gyarapí
totta; neki adományozta a feloszlatott ujone-alapból meg
maradt ez összeget.

Az intézet ez évben az ötödik tanévet fejezi be. Je 
lenleg bérhelyiségben van, de uj helyisége, egy emeletes 
kényelmes épület, már fedél alatt áll, s valószínű, hogy az 
tij tanévet már abban fogja megkezdeni. Az intézetnek 
a múlt évben négy osztályban 43 növendéke volt, akiket 
Olgyasy János igazgatón kívül egy szaktanár ( Ulrich
Géza), két szaktanitónő (Gogota Margit és Balázs Józsa), 
egy munkatanitónő {Zaitlcr Ida), két hitoktató (Máthi Ist
ván róm. kath. és Bartók Jenő ev. ref. lelkészek) és egy 
rajztanár (Prosper Ferenc) tanítottak.

Az intézet első alapitója ő felsége 1887. évi szept.
22-én kolozsvári látogatása alkalmával az intézet céljaira 
300 irtot adományozott.

Az intézet céljaira most is folynak az adakozások. 
Az intézet jótevői: 1. Alapítványt tevők, akik 3000 írttal 
járulnak az intézet tőkéjéhez. Az adakozó nevén kezelik 
az összeget s kamatait egy siketnéma növendék intézet, 
ellátására fordítják. 2. Alapítók azok, akik az intézetnek 
100 frtot adományoznak. 3. Pártolók azok, akik az iskola 
részére 6 éven át évi 2 frtot adnak. 4. Adakozó mindenki- 
a ki bármely kis összeget ad az intézet íölsegélésére. Az
intézet ügyeit egy felügyelő-bizottság vezeti, melynek el
nöke Albach Géza polgármester, előadója Szvacsina Géza
tanácsos; tagjainak száma 41.

A közvizsgálatot eddig minden év júniusában a vá
rosi Vigadó nagytermében tartották meg, hogy a nagy 
közönség is lássa azokat az eredményeket, a melyeket el
értek. A hangzó-beszédre tanitják őket. Szép eredménye
ket mutatnak be minden alkalommal. Olgyay János, igaz
gató lelkiismerettel végzi terhes munkáját.

De a vizsgálaton mégsem ő a legboldogabb. A ta
nítóknál, a jólelkü közönségnél, sőt talán a növendékeknél is 
nagyobb az öröme annak az áldott szivü embernek, kinek 
ritka buzgósága a semmiből rövid négy év alatt terem
tette meg ez intézetet. A szülők áldása kisérje lépteit min
denkor Szvacsina Gézának. Sok ily férfiút adjon Isten e 
hazának, akkor kevesebb lesz a köny, a nyomor, a sze
génység.

A ..Mária Valér ia-leányárvaház“ 6 osztályú iskolát 
tart fenn növendékei taníttatására. Szeretettel gondoskodik 
az árvaházat fentartó egyesület ez iskoláról is, éppen úgy 
mint árváiról.

A Külközép-, illetőleg a Külmagyar-utca végén, a 
város határában van a királyi javítóintézet fiuk számára. 
Kőfallal van bekerítve a 7 holdat elfoglaló intézet, két eme
letes és egy földszinti épületben vannak a nagy területen 
igazgató, a családfők (okleveles tanitók), a felügyelők la
kásai, a tantermek, az intézet kápolnája, a háló-szobák, a 
munkatermek, az igazgató irodája, a zárkák stb.

A hiányos szülői nevelés okán megromlott gyerme
kek jutnak az intézetbe, a hol helyes neveléssel, jó taní
tással, munkára szoktatással igyekeznek őket megjavítani, 
a jó útra téríteni. Ez intézet az igazságügyminiszter ha
táskörébe tartozik, de mivel iskolája az elemi népiskola, s 
részben a polgári iskola tanterve szerint van berendezve 
az iskola a tanítás felügyelésében a kir. tanfelügyelő ellen
őrzése alatt áll.

Az igazgatón (Krajcsik Soma), a 4 családfőn (András- 
esik Károly, Mészáros Sándor, Szakonyi Géza és Staudner
Gyula) kiviül van 6 felügyelő, kik közül az egyik szabósá
got, a másik cipészséget, a harmadik esztergályósságot, a 
negyedik asztalosságot, az ötödik kerekességet, a hatodik 
kertészséget tanit. Minden növendéknek, kell valami mes
terséget tanulnia. Az első négy hét alatt mindenik, kivétel 
nélkül a szabóságot tanulja, hogy meg tudja varrni a ru
háját. Ennek eltelte után választ a hatféle mesterség kö
zül egyet, a melyet aztán alaposan meg kell tanulnia.

A vallást bejáró papok tanitják. Egyéb tantárgya
kat a családfők tanítanak három tanteremben, szakrend
szer szerint. Az intézetből eddig is már több jó iparos 
segéd került ki.

A javítóintézetben a múlt évben volt 113 fiu-nüven-
dék. Az intézet fentartása a múlt évben 19.027 frt 49
krjába került az államnak. Egy növendékre ebből 339 frt 
77 kr esik. Az intézetből eddig kihelyezettek 81.5-/o-a ál
landó javulást tanúsít.

A látogatókat szivesen fogadják, s az előzékeny igaz
gató gondoskodik, hogy az érdeklődők mindent jól megte
kinthessenek s mindenről kellő felvilágosítást is nyerjenek.

*
Kolozsvár többi iskoláit, a melyek egytől-egyig ki

váló erők vezetésére vannak bizva, más alkalommal 
fogjuk ismertetni, mert most lehetetlen mindannyival ér
demük szerint foglalkoznunk.

Az Erdélyi Irodaim; Társaság.
A Társaságot Petéiéi István teremtette öt év 

előtt. A Kolozsvár szerkesztőségéből hívta össze a 
kolozsvári írókat s alig egy hónap múltán a Társa
ság megtartotta első felolvasó gyűlését Kolozsvár 
elitje előtt. Jellemző, hogy Peteloi nem fogadott el a 
Társaságban semminemű Mvatalt s bár minden alko
tásában kezdeményező, lelkes faktor volt, a neve 
nincs ott egyik mellett se.

És azóta folyton halad, növekedik érdemeiben 
a Társaság. Havonkirit felolvasó gyűléseket rendez, 
melyeket előre proprammjában tart a legszebb
közönség s melyek eseményszámba mennek Ko
lozsvárt.

Alapszabályaiban a feladatok egész sorát tűzte 
ki megvalósitásra s a Társaság eszményi célja oda
irányul, hogy működése egész Erdélyre kiterjedjen, 
hogy irodalmi vállalatot létesítsen, mely egy nagyobb 
közönséggel s az élet terjedtebb felölelésével tartson
fönn állandó érintkezést. Népköltési gyűjtemények,
kiadványok, irodalmi kutatások vannak célba véve a 
műsorában s folyton szaporítja alaptőkéjét, hogy ter
veit megvalósíthassa. A kereskedelmi akadémia szi
vesen felajánlott dísztermében rendezett felolvasó 
gyűlései képviselik a kolozsvári szalont; adott ki 
havi folyóiratot s évkönyvei is tipikusan az erdélyi 
irodalmat képviselik. Dacára a rendelkezésére álló 
csekély anyagi eszközöknek munkásságában joggal 
hivatkozhatik sikerre s az osztatlan érdeklődés, mely
ben része van, igazolja szükséges voltát Kolozsvárt 
s a célt közelebb hozza, mely megalakulásában ve
zette, t. i. az irodalmi, szépműtani érdekek istápolá- 
sát Erdélyben, a szépirodalomnak nemzetiem irányú 
művelését.

Tagjainak száma az ötvenet nem haladhatja 
meg. Elnöke gróf K uun  Géza, alelnökei Szász Gerő
a mi haragos beszédű, poéta lelkű páratlan magyar
esperesünk és Felméri Lajos a nagy nevű pedagógiai 
professzor és iró, a nemzeti nevelés bátor apostola.
A titkár Ferenczi Zoltán, múzeumi könyvtárigazgató 
és egyetemi ni. tanár, a Petőfi Muzeum szerkesztője,
ki évek óta dolgozik Petőfi életrajzán. A Társaság 
legterhesebb hivatala az övé s ha sikerül diadalra
vinni az ügyet, az elismerésből is övé lesz a legna
gyobb rész s fáradhatlanul buzgólkodik az alaptőke 
szaporításán. Másodtitkár Málonyay Dezső; a pénz

tárnak a legzsugoribb pénztáros, Hory Béla a gond*
viselője.

A Társulat tiszteletbeli tagjai: Brassai Sámuel. 
É jszahy  Károly, Gyulai Pál, Imre Sándor, Kőváry 
László, Szász Károly, Szilágyi Károly. Rendes ta
gok: Abonyi Árpád, Apáthy István, Bartha Miklós. 
Benedek Elek, Csemátony Gyula, Erődi Béla, Endrődi 
Sándor, Fangliné Gyújtó Izabella, Finály Henrik, De 
Gerando Antonina, Gyarmathy Zsigáné, Haraszti 
Gyula, Hegedűs István, Hegyesy Vilmos, Jakab Ödön. 
Jancsó Benedek, Jékey Aladár, báró Kemény Endre, 
Kis Sándor, Kozma Ferenc, Koós Ferenc, Korbuly 
József, E. Kovács Gyula, Lánczy Gyula, Medgyes 
Lajos, Moldovan Gergely, Petelei István, Petz Vil
mos, Petii Mór, Eéthy Lajos, Sebesi Jób, Sebesi 
Samu, Szathmáry György, Szamosi János, Szinnyei 
József, Szádeczky Lajos, Szász Béla, Széchy Károly. 
Tutsek Anna. Alapitó tagok: Széki Miklós, gról 
Kuun Géza, Dobál Antal, özv. Mohay Károlyné, Sze 
kula Ákos, id. Lészay Ferenc, Kereskedelmi Akadé
mia, Kőváry László.

Álljon itt befejezésül az elnök-grófnak a Tár
sulat legutóbbi IV. ünnepélyes közgyűlésén mondott 
elnöki beszédéből ez a passzus: „A nemzeti érzék 
felébresztése a nemzeti irodalmaknak nagy lendületei 
adott. A bölcsészeti iskolák, vallásos hitelvek, politi
kai erős meggyőződések áramlatai az irodalom leg 
békésebb vidékeinek csöndjét fölrázzák s ezek mind
egyike az illető nép nemzeti szellemére hivatkozik, 
vele akar szövetkezni, hogy az irodalmi fajok össze
ségében uralomra vergődjék. És az egyének nemcsak 
a diadalkorona elnyeréséért küzdenek egymással, nem
csak versenyeznek, hanem egyéni világnézetük, Ízlé
sük általánosítására törekednek. Az ellentétek ezen 
fokozódó nyugtalansága közt irodalmi társulatunknak 
résen kell lenni érdekeinek megóvására, nehogy a 
nemzeti szellem tőle különnemű tényezőkkel szövet
kezvén, saját céljaitól elvonassék. Társulatunk hazánk 
erdélyi részeiben valódi szükségnek felel meg s e; 
okon létjoga rendithetlenül áll.“

A  sajtó.
Kolozsvár nem"’vidéki város: Kolozsvár főváros. Már 

bocsásson meg nekünk az ország, de mi lokális chanvinis- 
ták vagyunk. N,ekünk szükebb és tágabb hazánk van. El
ismerjük az uniót, de tudja az ég, egy csomó századéven 
át annyira beleöröklodött az apáink leikébe Erdély map
pája, hogy most már valóságos habitusként örököljük apá
ról fiúra e határok képét, m inta fecske a maga fészkének 
a körvonalait s sok év kell még arra, hogy Erdélyt mi 
csak az ország egy kerületének tartsuk. Ebből aztán egye
nes vonalban következik az, hogy Kolozsvár az erdélyi 
embernek mégis csak főváros marad — és mégis mozog a 
föld, azaz: és mégis áll a föld. Ugyancsak ebből követke
zik az is, hogy Erdélynek vannak külön érdelei. Nos 
luft van a t.iszáninneni kerületnek külön érdeke, vagy i 
tiszántúli kerületnek külön érdeke? — Nekünk van bőven
a mi oláh és a mi szász atyánkfiái a mi külön érdekünk, 
a Tvibuna és a Gazetta szintén a mi külön érdekünk; 
annyi van, hogy fele se kék.

Van nekünk három napilapunk Kolozsvárt, az Ellen
zék, a Kolozsvár és az Erdélyi Híradó, a melyekre még 
a rosszakarat se foghatja rá, hogy nagyon barátságos lá
bon élnének egymással: hol az Ellenzék támadja meg a 
Híradó, hol a Híradó az Ellenzék-et, hol a Kolozsvár va* 
lamelyiket, hol valamelyik a Kolozsvárt, hol egyet a másik 
kettő* hol másik kettőt az egyik s igy tovább a három 
szám ismeretes algebrai kombinációja szerint.

Egyben azonban megegyeznek egymással: a közös 
külön érdekeket egyformán jól védik, de viszont különböz
nek a politikai dolgokban. Az Ellenzék: dicséri Ugr ont. 
néha Apponyit és Eötvöst, dö üti mindig a kormányt. /  
Kolozsvár: dicséri mindig a kormányt, de üti is mindig a 
másik hármat. A Híradó dicséri Apponyit, néha Eötvöst 
és Ugront, de üti a kormányt.

Kolozsvárt tehát a kormánynak alaposan rosszul 
megy a dolga; ütik ketten.

Apponyit meg Ugront csak egyen ütik, a miben még 
az is vigasztaló, hogy egy üti mind a kettőjüket s igy 
egyre kevesebb jut.

Eötvösnek az állapota csak közönségesnek mondható, 
a mennyiben ő néha üttetik, néha dicsértetik.

Ennyiben világítom meg a mi szerkesztőségeinkben 
létező politikai konstellációkat.

Ez eltérés mellett azonban mindnyájan megegyeznek 
négy dologban:

Tudnak magyarul s irgalmatlanul kilöknek minden 
féle provinciálizraust; vidéki levelezőik átalában véve olvas
hatóan írnak s mindig általános igazságokból indulnak ki 
a mely általános igazságok azonban szorgalmasan kihú
zatnak s nem jutnak nyomdafestékhez. Az eseményeket 
néha születésük napján megírják, néha később; csak a Ko
lozsvár hirdette egyszer, hogy az ő levelezői minden ese
ményt egy nappal hamarabb tudatnak, mint a hogy meg
történt volna. Ezt az Ígéretét azonban mind ez ideig nem 
váltották be az említett levelezők.

A színházban mind a három szerkesztőségnek 
két-két támlásszéke van; — e honoráriumért reklá
mokat csinálnak az uj daraboknak és a jutalomjáté- 
koknak: mind a hárman itren rövid és igen általá-
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