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Mi a nemesség1? 
Ujabb időben azt lehet észrevenni, hogy a 

társadalom, a nemzeti élet azon oszlopai iránt, 
melyet a nemesség szóval szoktunk jelezni, mé-
lyebb tiszteletet érzünk. Emelkedőben van a 
tekintélyük. Az erkölcs visszatértét, a vallásos 
szellem istápolását, a tisztesség, a becsület győ-
zelmét, várjuk tőlük. Maga a nemesség is kezdi 
érezni, hogy mily feladat  vár reá. Kezd büszke, 
önérzetes és szigorúan erkölcsös, vallásos lenni. 
Tudja, hogy jellemének ez egyik elengedhetetlen 
föltétele.  Jelszava: Isten, király, haza. E szavak 
vannak irva zászlajára, melyet büszkén lobogtat. 
Jelszava nem üres kifejezés,  hanem lelkének, 
igaz meggyőződésenek tolmácsa. 

A ki néhány év óta megfigyelte  a művelt 
világ nemességének életét, lassú átalakulást, vál-
tozást vehetett észre. Nem mintha nagyobb részt 
vett volna a közéletben, mert a lefolyt  hannincz 
év alatt sok mágnást, főurat  láttunk szerepelui 
a politikai és a gazdasági élet terén. Számtalan 
kerületnek mágnás volt a képviselője, számos 
részvénytársaságnak, banknak, pénzintézetnek főúr 
volt az elnöke. Ezek azonban csak előkelő de-
mokraták voltak. A demos, a nép szolgálatában 
állottak. A reális idők érzése, gondolkodása 
pislogott az ő keblükben is. A legtöbben az 
anyagiságnak és érzékiséguek éltek, nem is tűrte 
volna meg az uralkodó realismus, ha magasabb, 
idealisabb felfogást  akartak volna érvényre jut-
tatni müködésökben. Szívvel-lélekkel szabadelvű-
eknek, liberálisoknak, democratáknak kellet len-
niök. Pedig a két fogalom  : nemesség és democ-
ratia, nemesség és szabadelvüség a legélesebb 

Az árny. . 
Cogito, ergo süni! — Én gondolkozom és még 

is sokszor azt hiszem, hogy nem létezőm. Megfogom 
balkezemmel a jobbat, a szorítás fáj,  tehát ébren 
vagyok, pedig azt hiszem, hogy álmodom. Miért? 
Nem tudom, de valami belső öszlön igy súgja, pedig 
eszem másként gondolja el. Mióta van ez igy ? El-
mondom, figyeljenek  csak, turcsa történet, nagyon 
furcsa. 

Grogot ittunk, a szesz már fejünkbe  szállt s 
a lllstös levegő nyomasztólag hatott lélegzetünkre. 
Benu fülledt  luvegft,  küun didergető téli fagyos  idő, 
hogy tt lépés alatt csikorog a hó, melynek fényes 
tükrében a hold sütkérezik. A társaság nevet és 
iszik. Beszélnek spiritizmusról és a lelkek vándorlá-
sáról. Furcsa ugy-é bár, de én nevettem, — de csak 
akkor, — most komoly vagyok, nagyon komoly. Be-
széltek rémtörténetet, a sírokról, a temetőről, de én 
csak nevettem — de csak akkor. Egy azt mondta, 
neki van egy jó szelleme — becsületes szellem. 
Megjelenik minden éjjel, mikor dolgozik, feléje  hajol 
és a vállán keresztül néz reá apapirra, melyen folynak 
a betűk, ő megfordul,  sehol semmi. Csend a szobába, 
csak az óra üti az éjfélt.  Nevettünk és kigunyoltuk 
szellemestől együtt. 

Hazafelé  indultam, egyedül. Ugy átgondoltam 
a mit beszéltek előttem barátaim — mosolyogtam — 
de csak akkor — most már nem. Az utamat, melyen 
végighaladtam, a hó beszórta egészen s a téli szél 
miatt kabátom gallérát fel  kellett tűrnöm. A hold 
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ellentétben állanak egymással; egy democrata 
mágnás — fából  vaskarika. 

Miért? kérdezi a kétkedő. Miért ne le-
hetne egy nemesen gondolkozó főúr  nagy szivü 
liberális, .1 ki magához öleli, keblére szorítja 
az együgyű pórt, a szegény munkást, az igazi 
népet? Épen a liberális gondolkodású gazdag 
főúr  a legszebb emberi jelenségek közé tartozik, 
folytatja  tovább ellenvetését. Mily dicső alak az 
emberiség történetében egy gazdag bankár, a ki 
nemessé téteti magát s azután a szegény nép 
közé szórja millióit, hogy ezrek, százezrek áld-
ják! Vagy nem szép egyéniség-e az oly főúr, 
a ki hatalmas bankok élén állva, milliókat szerez 
pénzintézeteivel e hazának, a melyet gazdaggá, 
hatalmassá tesz? 

Mindez nagyon megjárta félszázad  óta, kü-
lönösen a hetvenes, nyolezvanas években; ma 
azonban, az idealismus hajnalán, szaga kezd 
lenni a pénznek, anyagiasnak kezdjük tekinteni 
a pénz embereit, a kik szereztek ugyan vagyont, 
fényessé,  pompássá tették az országot, gyönyörű 
palotákkal és középületekkel díszítették a fővá-
rost, de önkéntelenül is támaszai lettek annak 
a mély erkölcsi sülyedésuek, mely miatt sóhaj-
tozik most minden jobb lélek 

De hát hogy állítja vissza a nemesség a 
vallás, az erkölcs, a becsület, a hazafiság  ural-
mát? Nem; a nemesség nem fogja  visszahozni 
a kiveszőben levő erényeket, újra meghonosítja 
az ébredő idealismus; a nemesség igazi hivatása 
lesz azonban az uj érzés, gondolkodás zászlaját 
tartani és elülhaladva a trón és haza támaszává 
lenni. 

A 7.  emberiségnek ugyanis a testiu, a ter-

megint ott sütkérezett a magas paloták tetején csil-
logó hón s az égen ezer csillag ragyogott a hideg 
téli éjszakába. Haza értem. Néma csönd mindenütt 
— egy lélek se mozdul. A szomszédházbeli fali  óra 
épen tizenkettőt üt s rajtam valami hideg borzon-
gás fut  végig, még egyszer átgondolom a mit beszél-
gettünk s mosolyogtam. Belépek a szobába. Elsápad-
tam, ereimben a vér majdnem megfagyott.  Futui 
akartam, de nem volt erőm kiáltani, de számat nem 
tudtam ftílnyitani. 

A nagyszékem előtt az ablak mellett, melyen 
a hold besütött, egy fekete  alak állt, hosszú, fekete 
toga borította arczát is, ott lebegett előttem s teste 
a falra  árnyékot vetett. Aztán felemelte  kiszáradt 
kezét s fejéről  levette a gyászos lepelt. Nagyon 
csúnya volt. Arcza halotti sápadt, fogai  éktelen mó-
don állottak ki szájából, szeme helyett két gödör 
rémesen tátongott feléin.  Meguémultan állottam meg. 
A szellem levette egész testéről a ruhát s iedobta 
a földre.  Ekkor még ijesztőbb volt. Feje élt csak, a 
teste csontváz, melyek kísértetiesen koezognak össze 
minden mozdulatnál. Leült a székbe s egyik lábát 
a másikon keresztül dobta. Még most is hallom, mint 
koppant a csont, mikor egyik a másikhoz ért. Kö-
zeledtem hozzá, ő nyugodtan ült és mosolygott. Meg-
fogni  akartam, de ott a hol hozzáértem, a csontok 
elváltak s a mikor kezem tovább haladt, a csontok 
egybekapcsolódtak ismét. Azt hittem megbolondulok. 
Künn az ijesztő némaságba a szél oly keservesen 
sivított, mintha egy lélek sirna a halál karmai kö-
zött, s az én alakom csak mosolyog. Megcserélte a 
lábát, a csout ismét koppant s kezével félig  hanyagul 
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mészetin kiviil van egy lelki világa, mely a 
szép és igaz eszméjéből áll. Mikor ez a három 
eszme egyesül, mi az egész szempontjából te-
kintjük a mindenséget, az egyházat, a hazát, a 
családot,. A rnindenségben látjuk és imádjuk az 
istent, az egyházban látjuk és tiszteljük a fő-
pásztort, a pápát, a hazában a királyt, a csa-
ládban az atyát. Határtalan tisztelettel viselte-
tünk irántok. Az egész szempontjából fogván 
fel  minden erkölcsi intézményt, vallásosak, erköl-
csösek leszünk. Az egyházban rajongó tisztelettel 
tekintünk a pápára, a hazában a királyra és a 
családban az atyára. Mikor pedig e három eszme 
válni kezd egymástól, mikor a theologusok, böl-
csészek, aostheticusok és más gondolkodók jobbau 
meg tudják azokat különböztetni: mi is az al-
kotó részek felé  fordulunk  és az egyházban a 
hivők, az országban az alattvalók, a jobbágyok, 
a családban a nő és gyermekek érdekeit, köve-
teléseit tartjuk szemünk előtt. Ez érdekek, kö-
vetelések fokozatosan  növekednek, mindig erő-
szakosabbak. Azért láttuk, hogy 1815. óta, 
mikor délpontját érte el az idealismus, lépcsőze-
tesen szállottunk le a demoralisatióba, a féktelen 
individualismusba. 

Hetven-nyolczvan év óta mind nagyobb 
tért foglalt  el a nő, követelőbb, önállóbb, 
emancipáltabb lett a szép és nem szép asz-
szony, zsarnokaink lettek a gyermekek; a 
hazában a király, a nemesség, a gazda helyett 
a pénz, a vállalkozás, az üzlet embere és vele 
az anyagiság, továbbá a féktelen  alattvaló ural-
kodott ; az egyházban pedig alásülyedt a hitélet, 
a vallás iránt közönjös lett a szabad érzéki 
társadalom, ugy hogy ma ki van forgatva  min-

intett, mintha mondaná: ne törödjék vele. És mosoly-
gott. Ez a mosoly közel vitt a megtébolyodáshoz. 
Szaladni akartam, de lábam nem mozdult, kezemet 
védőleg akartain szemem elé tartani, de karomban 
nem volt erő, s az árny, melynek a falra  verődött 
árnyéka, minden mozdulatot még egyszer megcsinált, 
csak mosolygott rajtam. Végső erőfeszítéssel  reá 
akartam vetni magam, de e pillamtban a hold alá-
bukik s a szellem ellebben az ablakon keresztül. Az 
ablakaim a mint megnyíltak távozásánál, éppen ugy 
betevödtek utánna. 

Másnap reggel inasom ott talált meg, ahol 
összeestem. Három napig erős láz gyötört s mindun-
talan megjelent az árny. Három nap elmultával job-
ban lettem, mikor tekintetem a jobbkezemre esett, 
akkor is ott szorongattam azt a fekete,  ismeretlen 
fátyolt,  melyet a szellemen láttam. Az inasom azt 
mondta, hogy ezt nem lehetett kezemből kiszakítani, 
olyan görcsösen szorítottam. 

Este elmondottam barátaimnak, mikor hosszas 
távolietem okát tudakolták, hogy mit láttam, egy 
darabig komolyan hallgatták, aztán felnevettek  és 
orvoshoz küldtek. Igázok van. Ha valaki más mondja 
ezt nekem, én is szemébe nevetek és a bolondok 
házába küldöm. De igy V Nincs bátorságom az orvos-
orvoshoz menni, mert még azt mondaná, hogy bolond 
vagyok, s ettől igazán félek. 

De azóta ninci nyugtom, minden e t̂e eszembe 
jut a régi kép és félelem  fog  el. őszintén mondva, 
félek.  Mitől ? nem tudom, de még is félek.  Ha ogye-
dül vagyok a sötétben, érzem, hogy az a fekete  alak 
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den erkölcsi intézmény. Vissza kell tehát tér-
nünk az Istenhez, a főpásztorhoz,  a királyhoz 
és az atyához. 

B visszatérésben magasztos szerep vár a 
nemességre. Ök igazi nemesek lesznek, az egy-
házi és királyi hatalom támaszai abban a nagy 
erkölcsi munkában, mely regenerálja a társadal-
mat. valásossá, erkölcsössé teszi a magyar nemze-
tet. Újra több és előkelő állást foglalnak  el az 
egyházi és politikai élet terén, sziveseu belépnek 
a hadseregbe és ontják véröket a hazáért. A 
most haldokló realismus napjaiban többnyire csak 
czimer és czégér volt a nemes, a baukok, rész-
vénytársaságok, pénzintézetek, társadalmi és jó-
tékonyegyesiiletek, politikai testületek és válla-
latok élén: most az Isten, a király, a haza ki-
fogástalan  és vitéz lovagjai lesznek. 

Boduitr Zsigmond. 

Tanügy. 
Az 1898—99. tanévet megnyitó beszéd. 

1898. szept. 4-ikén a ref.  kollégiumban tartotta Gönczi  Lajos 
igazgató. 

Igen tisztelt hallgatóság! Kedves növendékek! 
Isten kegyelméből ismét egy uj iskolai év kü-

szöbén állunk. A tanuló ifjúság  a vakáczió örömei 
után, fölfrissült  erővel ismét vissza tért ide az is-
kolába, hogy folytassa  a félben  hagyott munkát s 
fölfegyverezze  magát az élet komoly küzdelmeire. A 
régi tanítványok közül mindegyik megtalálja köny-
nyü szerrel a maga helyét, hogy a dolgos méhek ösz-
tönével gyűjtögesse tovább azt a táplálékot, a mely-
ből később lelki erőit kifejlesztheti.  Mert az élet ne-
héz, verejtékes küzdelem, a melyhez idejekorán szokni 
kell, ha megakarjuk állani helyünket a létért való 
küzdelmek nagy versenyében. Sajnos, az élet nem 
csupán gyöngéd poézis, hanem fárasztó  kemény tusa! 
Minden egyes lépést erőszakkal kell kiküzdenünk a 
tömegben, a hol előnyöket csak kiváló tulajdonságok-
kal érhetünk el.Ezeket az előnyös tulajdonságokat kell 
megszerezni az iskolában, mert ezek nélkül hazánk-
nak, egyházunknak, társadalmunknak hasznos tagjai, 
jó polgárai nem lehetünk. De a régiekkel együtt be-
érkezett az uj raj is, a kezdő tanulók kicsiuy se-
rege, hogy a szülei fészek  nyugodalmát a munkának 
kötelességérzetével cserélje fel.  Az anyai karok öle-
léséből kitépi az élet, talán a legkisebbet, a legked-
vesebbet is, hogy szivének drága kincsét reá bizza 
az iskolára, a mely a szeretet állandó napfénye  he-
lyett szelíden, fegyelmező  erejével edzi meg öt a 
jövő számára. Hiszen ha mindig gyermek lehetne a 
gyermek, a mindig mellette állhatna a gyöngéden sze-
rető anya és apa, akkor talán nem kellene kibocsá 

a hátam mellett van ismét, — megfordulok  és sehol 
senki, pedig ott van érzem, nagyon jól érzem. 

Megházasodom, mert különben megbolondulok, 
csak azért nősülök meg, hogy szuszogjon mellettem 
valaki, a szellem e más lélek szuszogásától fél  és 
távolmarad s én nyugton alhatom. Félek — Maupas-
sant jut eszembe. Szegény ! addig látta a szelleme-
ket, mig maga is szellemé vált. Meghalt — a bolondok-
házában. 

Csodálatos, azóta nincsen otthonom, — az a 
téli éj nem hagy nyugton, ugy tetszik, hogy ezt a 
szellemet a végzet mellém rendelte, hogy végig ki-
sérjen az életen. Alkonyainál nyomomba száll s csak 
reggel tűnik el. Híven kísér, megfordulok,  és csak 
a sötétség tátong felém.  Félek az éjszakától s láza-
san várom a virradást — a reggeltől a szellemem fél. 

Félek? Mitől? nem tudom, pedig arról meg 
vagyok győződve, hogy csak ideges képzelődés az 
egész — de csak nappal gondolom így — este mar 
másként tudom. Pedig sehol semmi, — váljon? Ki 
tudja? Ki tudja? 

Lássák, önök is mosolyognak, de csak este 
gondolják el, hogy milyen borzasztó mikor üldöz a 
szellem, és meglátják, hogy igazam van. Önök körül 
is forog  az a sötét alak, csak még nem vették észre. 
Nézzenek merőn a levegőbe s mindjárt megjelenik 
és akkor önök se nevetnek. Én is mosolyogtam 
egykor, most már nem nevetek. Azt a rémes téli 
éjszakát nem tudom feledni,  melynek képe minden-
kor megujul, mikor egyedül vagyok. 

Adanw. 

Udvarhelyi Hiradó 

tani azt a gyönge csónakot az élet viharos tenge-
rére, a hol a szélvész üzi és lépten-nyomon veszedel-
mek környékezik. De a gyermek emberré növekszik, 
az ember sorsa pedig küzdelem a földön. 

Kedves gyermekeim! kik először léptétek át 
ennek a nagy épületnek, a melyet sz.-udvarhelyi 
reformált  kollégiumnak neveznek, a küszöbét, a szű-
kebb családi körből, szüleitek s testvéreitek mellől, 
egy tágabbkörü családi fészekbe  jöttetek, a hol ti-
teket tanítóitok, a szobafőnökök,  lakó- és tanuló-
társaitok minden dolgaitokban készséggel vezetnek, 
szeretettel támogatnak. Ilyen nagy családi körben — 
nyilvános iskolában — növekedtek fel  testvéreitek, 
jóságos apáitok is, s nektek is csak ilyen nagyobb 
iskolában lehet magatokat okos, ügyes, munkás fér-
fiakká  kiképeznetek. Bizalommal, szeretettel legye-
tek társaitok iránt, a kik honn maradt testvéreite-
ket, — szófogadó  engedelmességgel a nagyobbak, ta-
nítóitok és tanáraitok iránt, a kik szeretett szülői-
teket fogják  tőlük telhetőleg pótolni. 

Ez alkalommal is a tanuló ifjúságot  az osztály-
vezetőt és internatusfelügyelő  kollegák, valamint a 
szobafőnökök  gyengéd, atyai jóindulatába s szere-
tettel teljes bánásmódjába ajánlom. Igen, mert a ta-
nítás csak egyoldalú eszköz, a mely kifejlesztheti  az 
értelmi tehetségeket; de mélyérzésü tiszta szivet, hu-
mánus gondolkodást és emberszeretet csak meleg, 
szeretetteljes nevelés biztosithat. A tanitás az isme-
retek közléséből áll. A nevelés ellenben az összes 
testi és lelki tulajdonságoknak irányítására törekszik. 
A nevelést, habár annak alapját a szülei házban 
rakják le, nem háríthatja egy benlakással kapcsola-
tos iskola se a szülőkre, mert még azon tanulók is, 
a kik családi körben növekedhetnek, igen gyakran 
nélkülözik a szigorú és következetes felügyeletet  a 
szülök gyengesége miatt; de legtöbbször azért, mert 
a szülők méltán azt hiszik, hogy az internatussal 
bíró intézetekben a neveléssel kapcsolatosan törté-
nik a tanitás, kivált a mi koliegiumaiukban, melyek 
mindég nevelve tanítottak és tanítva neveltek, ugy, 
hogy a nevelést a tanítástól el nem választották 
soha, sőt a vallás-erkölcsi neveléssel az értelem mel-
lett kifejlesztették  a vidám kedélyt, életkedvet és 
emberszeretetet is, a mely korán megtanítja a min-
den jóra fogékony  lelket, hogy a szeretet törvényét 
ne csak akkor alkalmazza, mikor az neki hasznos, 
hanem akkor is, a mikor az tőle áldozatokat kiván. 

A nevére méltó tanár szeretettel öleli át nö-
vendékét, mint a teremtés koronáját, melyről az is-
tenség képmása sugárzik feléje,  de a melyet neki 
meg kell tisztitnia, hogy eredeti fényében  tündököl-
hessen. Erre vonatkozólag mondja egy író, hogy: 
sztretui kell tudni a tanárnak, különben nem lehet 
jó tanár; mert a ki az önszeretetet ki nem irthaja 
magából, az nem tudja a tanársággal járó sokléle 
lemondást., önmegtagadást gyakorolni. Legyen bár 
fejében  még oly tömege a tudománynak, legyen bár-
mily széles paedogógiai ii-merote, ha szeretete niucs 
— mind hasztalan 1 Tanítványai bizalom helyett fé-
lelemmel közelednek feléje  s ösztönszerűleg vissza 
borzadnak tőle — s ő nem tanító. A kit e pályán 
szeretet nem lelkesít, az isteni munkára: gyermek-
tanitásra és nevelésre hiába vállalkozik. A nevelő 
legyen növendékeire nézve az, mi a derék szülő 
gyermekére nézve s ne feledje  soha Juvenalis ezen 
megszívlelendő mondását: „Maxima debetur puero 
reverentia"' 

Tudjuk, hogy erkölcsiség, jellem s a közélet 
más miveltségalkotó elemei, milyenek a tisztesség-
tudás mások iránti figyelem,  előzékenység, tisztelet, 
szolgálatkészség, minden jó ízlésű embernél tetszés-
sel találkoznak s leginkább a hajlékony ifjú  korban 
sajátíthatók el. Mentől többet nyújt ezekben vala-
mely intézet, annál nevezetesebben pótolja a ^zülei 
házat, melynek a növendék legszebb évein át csak 
vendége a vakáczióban. Az ő szellemi otthona az 
iskola, melynek bélyegét hordja magán a külvilág-
ban is. Intézetnek és növendéknek egyaránt érdeké-
ben áll, hogy ez ismertető jel ne legyen megbélyegző. 
E tekintetben a tanári működéshez társadalmi igé-
nyek is fűződnek,  különösen az internátussal bíró 
intézetnél. Az internatusnak egy s más tekintetben 
való egyoldalú, hogy ne mondjam, félszeg  hatását el-
lensúlyoznia kell az ifjúsággal  való gyakori fesztele-
nebb érintkezéseinek jótékony melegének, hogy az 
ifjú  nemcsak az elöljáróit, hanem az embert is 
érezze bennünk tanárokban, mely megbecsülés a nö-
vendékben az erkölcsi elköteleztetés érzetét tartja 
ébren — s a tiszteletnek és ragaszkodásnak inten-
siv forrása  lesz. Kollégiumaink internatusai miuden-
esetre reformálandók.  Ne legyen az internátus csu-
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pán hajlék és menhely, hová a szegénység elvonul s 
teljesen iskolába is marad az élet nevelő, szórakoz-
tató és nemesítő hatásától; hanem tegyük nevelő 
intézménynyé, melyben tisztaság, rend, illem és egész-
séges közszellem honol s honnan miveltség árad 
szét a nyilvános életbe. Vigyük bele, kedves kartár-
sak, azt a meleget, fényt  és kedélyt, mely a nélkü-
lözött család helyett az ifjúságnak  egy nagy vonzó 
és kellemes otthont alkot, hol nem csak testét húz-
hatja meg, de lelkületét is kifejlesztheti. 

A közelebbi időben az átalakítást tervszerüleg 
meg is indítottuk, a viszonyok változásával elavult 
iskolai intézményeket lassanként megszüntettük: a 
tanulói állással össze nem férő  kurszori, szolgai, éj-
jeli-őri intézményeket eltöröltük ; a tanitás munká-
jából ujabb szervezetünk kihagyta a magán tanító-
kat, a kik jóformán  csak a latin nyelvre terjesztet-
ték ki figyelmeket;  a többi tárgyak tanulására csak 
biztatgatták, de nem igen készítették elő a tanítvá-
nyokat. A tantárgyak közötti rangkülönbség meg-
szűnvén, ez alól a latin nyelv sem képezhet kivé-
telt s mivel ujabb időben az alsóbb osztályokban sem 
osztálytanítók kezelik a tantárgyakat, hanem szak-
képzett tanárok, a kik nem szívesen látják az ava-
tatlan kezek zavaró munkáját, annál kevésbbé, mert 
az állami és a szakiskolák ujabb felállításával,  ter-
mészetesen, mindenütt megapadt a régihez képest a 
tanulók létszáma s így minden külső segítséget nél-
külözhetnek az oktatók. Az éretebb íjakat inkább 
csak felügvelőkül  és szobafőnökökiil  alkalmazzuk, a 
kiknek a tanitás munkájában, kötelességszerűen csak 
annyi részök van, hogy ellenőrzik szobájukban lakó 
vagy különös felügyeletük  alá rendelt tanulókat ta-
nulói kötelességeik pontos teljesítésében s ha olykor 
a szülők egyenes kívánságára — az igazgatóság enge-
délyével — mégis korrepetitorságra vállalkoznak : 
ezt a szaktanárok egyenes utasításai szerint tartoz-
nak végezni. 

A tanulók élélmezése két év óta a konviktus-
ban történik, mely az internátus egyik igen-igen fon-
tos kiegészítő része. A kezdet nehézségein már át 
esett ez intézmény s így jövőre feladatának  még tel-
jesebben megfelel,  mint eddig tehette. 

A tanári székek kézül 10-et rendes tanár tölt 
be, egyet szakképzett helyettes tanár, a 12-iket, a 
vallástanárit, szintén megfelelően  qualificált  egyén 
foglalja  el ; csupán egy álláson van még segéd-tan-
erő alkalmazva. Minő fejlődés,  minő haladás ez is-
kolánk nevelés-oktatás ügyében. Áldom a Gond-
viselést, hogy megéthettem s ez alkalommal jelez-
hetem intézetünknek ezen kedvező állapotba jutását, 
virágzását, melyet jó részben a magyar államkor-
mány spgélyezéséuek köszönhetünk. Nagyjelentőségű 
esemény iskolánk jövő fejlődésére  nézve az állandó 
évi állami segélyezésre vonatkozó szerződésnek az 
illetékes faktorok  részéről a folyó  év első felében 
történt végleges megkötése. Most már az itt-ott még 
mutatkozó hiányaink, bajaink a fokozatosan  növe-
kedő segély arányában nem sokára teljesen pótoltat-
nak, megszűnnek. 

Az évi 10,000 trtra menő állami segélyt az 
1883. évi XXX. t-cz. 46. §-ában nyert jogánál fog-
va az illetékes egyházi főhatóság  utján maga az 
elöljáróság, mint fentartó  testület kérelmezte a 
nagyraélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter urnái, hogy teljes nyolezosztályu főgimnáziumát 
— anyagi erő hiányában — a kor sziuvonaláról le 
maradni ne engedje, mert az egykor csodákat mivelő 
protestáns áldozatkészség kiapadtávál, tehetetlenül 
állott intézetünk is a középiskolai törvény fokozott 
követelményeivel szemben. A szükségletek egyre nö-
vekedtek, ellenben az alapítványok kamatai csökken-
tek a közelebbi években; minek folytán  anyagi sze-
génységgel küzködtek, kivált a kisebb dotáczióju in-
tézetek; berendezésük fogyatékossága  hova-tovább 
szembe tünőbbé vált s az egykor oly magas szín-
vonalon állott protestáns középiskolák nem tudtak 
lépést tartani a jól felszerelt  állami intézetekkel, sőt 
az állami tanügyi körök előtt rossz színben kezdet-
tek feltűnni  s az életképességükbe vetett bizalom is 
ingadozóvá lett. Miután a viszonyok változatával jó 
formán  kiapadtak mindazon források,  melyekből a 
a protestáns gimnáziumok egykor táplálkoztak : visz-
szahozhatatlanul letűnt volna egykori fényük  és di-
csőségük, ha a törvényben felajánlott  államsegély 
ujabb virágzásra nem emeli azokat. Református  kö-
zépiskoláinknak több, mint kétharmad része erősö-
dött meg és szervezkedett az államsegély utján, mely-
nek erkölcsi alapja egyfelől  a magyar állam elös-
merése és méltánylása ama háromszázados szolgálat 
iránt, melyet e tanintézetek a hazai kulturáuak, 
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nemzeti szellemnek s magának a magyar államesz-
mének tettek; másfelől  belátása annak, hogy azon 
fényes  alapítványok, melyekkel erdélyi fejedelmeink 
és egyes főuraink  s más hitsorsosaink ez iskolákat 
felvirágoztatták,  rendeltetésűktől el nem vonhatók és 
tisztán állami közvagyonból nehezen is lennének pó-
tolhatók. 

Vannak, igaz, hitfeleink  között többen, a kik 
az államsegély igénybe vétele által autonómiánk oly 
mérvű megszorítását látják, melylyel szerintök a nyert 
segély nem áll arányban. Veszélyeztetve látják a ta-
nári testületekben a református  öntudatot a kineve-
zett tanárok bevonásával, mint a kik csak a tudásra 
s a nemzeti és hazafias  nevelésre lesznek tekintettel 
tanári működésűkben, nem pedig egyszersmind a 
vallásosságra és az egyháziasságra is. Az eddigi ta-
pasztalat ezen aggodalmakat nem igazolta, mert a 
protestáns színezett halványulása — fájdalom  — 
egész egyháztársadalmi életünkön érezhető, gim-
ziumaink közül az önerejükön, azaz saját alapitvá-
nyaikból fenállókon  csakúgy, mint az államsegélyben 
részesülőkön. — Középiskoláink »lső sorban a nem-
zeti közművelődés ügyét szolgálják, de kívánatos, 
hogy felekezetünk  iskolái mégis protestáns szellem-
től áthatva s egyházunk érdekeit ápolva teljesítsék 
nemzeti hivatásukat, miben az állami segély igénybe 
vétele nem gátolja, mert a tanári karok az illetékes 
egyházi testület által választott vagy kinevezésre 
ajánlott református  vallású tanárokból állván s min-
den tekintetben egyházi hatóságaink alá tartozván, 
tanítói és nevelői munkásságukban a protestáns szel-
lemet minden irányban érvényre juttathatják. Az ál-
lamsegély ennélfogva  sem autonómiánkat, sem isko-
láink protestáns szellemét nem veszélyezteti; de egy-
általán nem is érinti, miként a nyilvánosság elé bo-
csátott szerződések is igazolják. 

Az állami tanterv s a hozzá készített utasítá-
sok oly magas színvonalon állanak, hogy konventi 
tantervünk helyett teljes megnyugvással elfogadhat-
juk s követhetjük annyival inkább, mert a reformá-
tus tanárok oktatását — nem lévén konventi utasí-
tás — amúgy is az állami utasítások szelleme hatja 
át. Az államilag approbált tankönyvek hasznáfata 
mellett is lehetséges lesz protestáns egyházunk val-
lásért, nemzetiségért és szabadságért vivott. küzdel-
meit a tanárnak kellően kidomborítani, s a magyar 
irodalmi oktatásban protestáns iróink müveit méltó 
figyelemben  részesíteni. Fődolog, hogy iskoláinkban 
ezután is protestáns szellemben nevelt tanárok mű-
ködjenek, a kik a felekezeti  szükeblüséget kerülni 
akarva, protestáns öntudatukat veszendőbe menni 
nem engedik. 

A mód, az eszközök megadattak arra nézve, 
hogy több, mint kétszázados, fényes  multu iskolánk 
nemsokára ismét régi fényében  és dicsőségében ra-
gyoghasson. Munkára fel! 

Azon reményben, hogy az iskolánk életében 
szerencsésen beállott uj korszakban kötelességeink 
felismerésében  és teljesitésében hova-tovább mind-
jobban tökéletesedünk s a haladás útjáról le nem 
térünk: az 1898- 99 iskolai eszteudőt megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Újdonságok. 
Esküvő. Segesvárról írják, hogy csikszentdomo-

kosi Sándor  László cs. és kir. kamarás, nagyküküllő-
vármegyei főispán  e hó 3 án reggel tartotta esküvő-
jét a segesvári r. kath. templomban gálfalvi  Nagy 
Lujza kisasszonynyal. Az uj pár a fényes  esküvő 
után a férj  baczkamadarasi birtokára utazott. 

A megyei tisztviselők mozgalma. Győr  várme-
gye tisztikara a napokban értekezletet tartott a tiszt-
viselői fizetés  rendezése érdekében indított mozgalom 
ügyében. Az értekezleten Goda  Béla alispán elnö-
költ s az értekezlet konstatálta, hogy 83 vármegye 
tisztikara küldött feleletet  és a mozgalom tervét va-
lamenuyi magáévá tette. Nyolcz vármegye tisztikara 
nem kifogásolta  a tervet, de kiegészítette egy-két 
módosítással, amelyek mindegyike elfogadható.  Két 
vármegye uj fölirat  szerkesztését javasolja, sőt me-
gyénk főjegyzője  gróf  Lázár Ádám uj föliratterveze-
tet is dolgozott ki. Győrvármegye tisztikara örömmel 
látta e határozatokból, hogy a mozgalom országos 
jelleget öltött és elhatározta, hogy az összes vár-
megyéknek értekezletre való összehívására fölkéri 
Pestvármegye alispánját. A tisztikar határozatát 
Goda Béla alispán személyesen fogja  Beniczky alis-
pánnal közölni és vele az értekezlet napját megha-
tározni. A vármegyék országos gyűlését még e hó-
ban hívják össze. Az értekezlet végül elhatározta, 

hogy a vármegye képviselőit fölkéri,  hogy a moz-
galmat a törvényhozói testületben pártkülönbség nél-
kül támogassák. 

Uj vasút Erdély és Bukovina közt. A bukovi-
nai helyiérdekű vasutak igazgatósága Jakobenytől 
Beszterczéig uj vasút felépítésén  fáradozik.  Az elő-
munkálatok nagyban folynak  és kilátás van arra, 
hogy ezen vasút építéséhez a nagy nehézségek da-
czára már a jövő évben hozzáfognak.  Az uj vasutat 
olykép tervezik, hogy Jakobenytől egész Vale-Putnóig 
1GOO méter hosszú alagutat építenek. Ezen uj vasút 
harczászati szempontból is nagy jelentőséggel fog 
birni. 

A munka jutalma. Legutóbbi számunkban meg-
emlékeztünk arról a kitüntetésről, mely Pál Márton 
fazekas-mestert  érte, ki a brüsseli kiállításon bronz-
érmet és díszoklevelet nyert, melynek átadása 4-én 
délelőtt 10 órakor, a tanácsház nagytermében történt 
meg, a mely alkalommal Dr. Gyarmathy  Dezső pol-
gármester, a következő beszédet tartotta: 

Nagyrabecsült polgártárs, tisztelt uraim ! 
Fontos szerepet visz a nemzeti háztartásban a műipar, 

mert a mezei gazdaság által meginditoti termelési munkát 
folytatja,  fokozza,  eredményesebbé teszi; a szükségletek és 
élvezetek uj kőiének kielégítésére javakat, eszközöket hoz 
elő, az anyagi haladás kétségtelenül magasabb stádiumát 
képezi. Műiparilag fejlettebb  országban a mezőgazdaság 
tökéletesebb és beiterjesebb, tehát jövedelmezőbb is lesz. 

De fontos  uraim nemcsak közgazdasági, hanem mű-
veltségi és politikai tekintetben is, mert szüleménye a váro-
soknak, civilisatiónak, és megteremtője a személyi szabad-
ságoknak 8 jóformán  az újkor valamennyi culturai intéz-
ményének. 

Erős támogatója az ország hatalmi állásának, mert 
müiparosország a kereset és jövedelem több biztos forrá-
sával rendelkezik, könnyebben fizeti  az adót, sőt ha kell 
kölcsönt ád az államnak, hatályosabban támogatja gép- és 
hadihajó-erővel, amint azt egy földmivelő  állam tudhatja 
tenni. 

Milyen önérzet töltheti el uraim a polgárt, ha tudja, 
hogy általános közjót előmozdító ezen complicatiokban részt 
vesz, sőt mondom figyelemreméltó  részt, mikor a munka-
megosztás elvénél fogva  egy iparágra adva magát, abban 
oly jelentékeny, hogy nemcsak szerény körünkben, hanem 
a nagy világ iparosainak versenyénél is méltatják. 

Büszke lehet a város, ha oly polgárai vannak, mint 
Pál Márton fazakasmester  atyánkfia,  ki 1897-ben Brüsselben 
tartott nemzetközi kiállítás alkalmával kiállított agyagipari 
munkájáért, a bizottság által elismerő oklevéllel és ahhoz 
való érmekkel lett kitüntetve. 

Nem hagyhatom ez alkalommal említés nélkül, hogy ne-
vezett az lötíti. évi ezredéves kiállítás alkalmával szintén ki 
lett tüntetve, e l i s m e r ő o k l e v e l e t kapva. 

Ez érdemes polgár mellé sorolhatjuk még a készczipő-
raktár szövetkezetet, mely szövetkezet k i á l l í t á s i ér-
met; továbbá Maráth József  agyagipariskolai tanar és Scaef-
fler  Nándor igazgató urakat, kik k ö z r e m ű k ö d ő ér-
met; végül Baláska Károly bádogos, Bartók István, l'ap 
Gyula lakatos, Berkeczi Lajos bádogos, ifj.  Asztalos Lajos 
csizmadia, Benedek Géza czipész, Szabó József  szabó, Szabó 
Gyula könyvkötő és Fischer Ferencz kefekötőt,  kik e 1 i s-
merő o k l e v e l e t nyertek. 

Fogadja tisztelt polgártárs e dicsérő oklevelet elismeré-
séül annak, hogy a köznapiságból kiemelkedve, iparunknak 
buzgó és lankadatlan tamogatója, városunknak íiagyrabecsült 
és a köztiszteletet méltán kiérdemlő tagja. Ne nézze ezen 
átadott okmauynak killbecsére csekély értékét, mert hisz itt 
ezerszer többet ér az az elismerés, melylyel önnek adózott 
egy, a nagyvilág versenyét itélő bizottság és a melylyel 
adózunk mi, Székely-Udvarhely polgirai, hogy a polgári 
erényekben és iparterén oly hatalmas városban, minő Brüssel 
figyelemreméltóvá  tette a székely ipart. 

Adja isten, hogy ön és az előbb felsorolt  előhareznsok 
mellé mentől szamosabban csatlakozzanak. Az isten soka 
tartsa meg a székely név és a székely ipar dicsőségére 
mindnyájokat. 

Ön pedig fogadja  szívből eredő szerencsekivánatom. 
A kitüntetett a beszéd után megköszönte a 

jókivánatot. Az ünnepélyen nagyszámú közönség s 
az egyes czégek elnökei is jelenvoltak, s bizonyára 
iparosainknál nem tévesztette el hatását az, hogy 
a munka jutalmát ilyen ünnepségek között adták át 
annak, a ki arra méltó tudott lenni. 

A kolozsvári Mátyás-szobor. Kolozsvár tanácsa 
elhatározta, hogy a város főteréről  a Ferencz császár 
látogatásának emlékére emelt oszlopot más térre he-
lyezteti, hogy a Mátyás-szobor részére helyet csi-
náljon. 

Megyei virilisták. A vármegyei igazoló választ-
mány tegnap tartotta meg ülését gróf  Lázár Ádám 
főjegyző  elnöklése mellett, melyen az 1899-ik évre 
érvényes virilis megyei bizottsági tagok névsorát 
összeállították. Ezen névsor e hó 25-éig a megyei I. 
aljegyzői irodában közszemlére lesz kitéve, amelyet 
a hivatalos órák ideje alatt bárkinek jogában áll 
betekinteni s netaláni sérelme ellen jogorvoslattal 
ez idő alatt élni. 

Iskolai beiratkozások. írhattunk volna czimül 
„szeptember"-t  is, a nálunk mindig oly szelid, kedves 
szeptembert. Itt van az ősz. A nap még egyszer le-

küldi aranysugárainak hevítő kévéjét, azután ködbe 
borul a hajnal s ritkul a lomb, pereg az össze zsu-
gorodott, sárga levél a ligetek, az erdők fáiról. 

A rengeteg vadja keresi már a csendes téli pi-
henőhelyet ; a daru, fecske,  gólya messze tengereken 
tul való útra csattogtatja szárnyait. Csendes estéken 
és éjszakákon már nem zug többé az éji bogár. . . . 
Kinőtt már a sárga kikirics. Itt van az ősz. . . . 
Itt van a szelid szeptember. Az almafa,  körtefa  ága 
meghajlik az érett gyümölcsök nehéz súlya alatt. 
Búcsúzik a nyár pompája, virága, hogy aztán ha 
elolvad e reánk következő tél zord fagya,  visszatér-
jen ismét ezer gyönyörűségével. De a gyermeknek, 
a ki most elbúcsúzott a szülői háztól, az az édes, 
kaczagó, zománezos boldogsága, a mit most elhagyott 
váljon vissza tér-e ? . . . 

E hó 1-én kezdődtek meg városunk összes in-
tézetébe a beiratkozások, s 5-én, hétfőn,  már mégis 
kezdőtek a rendszeres előadások. 

Az egyes iskolába beirt növendékek létszáma 
osztályonként ez: 

A m. kir.  áll.  föreáliskolába:  13, 28, 19, 21, 
19, 26, 9, 8, összesen 143; 14-el kevesebb, mint a 
megelőző évben. 

A rám. kath.  gymnasiumba • 53, 45, 32, 27, 
30, 29, 21, 26, összesen: 263; 15-el több, mint a 
megelőző évben. 

Az ev. ref.  kollégiumba:  35, 31, 30, 25, 34, 
24, 20, 15, összesen: 214; G-tal kevesebb, mint a 
megelőző évben. Az előkészítő osztályba beíratok 
száma 28. 

A kir.  áll.  felsőleányiskola  I-ső osztályába 31 
rendes és,2 magán ; a II-ikba 18 tanuló, összesen : 51 ; 
2-ővel kevesebb, mint a megelőző évben. 

A kir.  áll.  kő-  és agyapipari szakiskolába:  13, 
10, 12, 12, összesen: 47; 4-el kevesebb, mint a meg-
előző évben. 

A Szt.-Fercnczrcndiek  él. iskolájába:  39, 26, 
34, 33, összesen: 132 tanuló. 

A községi  elemi iskolába:  51, 32, 55, összesen: 
140. A tanitás 12-én reggel kezdődik meg. 

A r. kath. és ev. ref.  leányiskolába a beiratá-
sok még nem fejeződtek  be teljesen. 

Az összes intézetekben, a r. kath. főgymnasium 
kivételével, visszaesés észlelhető, a minek oka kizá-
rólag a mult év mostoha viszonyainak tulajdonitható. 

A 7 intézetbe beirt növendékek száma: 1018. 
Halálozás. E hó 10 én hunyt el Simó  Jánosné 

Ferenczi  Lujza Budapesten, a Herzl-féle  szanatórium-
ban, ahová gyomorcsavarodásának operálása végett 
csütörtökön vitték fel.  A halál az operáczió után ál-
lott be. Hült tetemét a holnap reggeli vonattal hoz-
zák haza, honnan az ev. ref.  temetőbe kisérik ki. 

A hadgyakorlatok vége. A buziási hadgyakor-
latok e hó 7-én a legfőbb  hadúr előtt ép oly méltó, 
mint fényes  befejezést  nyertek Ó felsége  a hadtest-
parancsnokok előtt a meleg elismerés szavaival nyi-
latkozott a két hadtest vezetése és összes, közös 
hadseregbeli és honvédségi csapataik kitűnő állapota, 
szívós kitartása és harezratermettsége felett.  Kato-
náink tegnap délután különvonaton a legjobb kondi-
czióban tértek vissza, mig a rezervisták már péntek 
délután érkeztük meg s azonnal ki is vetkőztek. 
Örömmel üdvözöljük a derék tisztikart és jól képzett 
legénységet, a kik hozzájárultak ahoz a jól megér-
demlett elismeréshez, a mely a legmagasabb helyről 
jött. Az idei hadgyakorlatok érdekes újításai közt 
első helyen érdemel említést a lekötött léggömbök 
intézménye a melyek alkalmasint ezentúl állandóan 
kiegészítő részei lesznek a hadgyakorlatok szcze-
neriájának. 

Édesanyjának gyilkosa. Ily czim alatt járta volt 
be még a napi sajtó is az a szenzácziós gyil-
kosság, a mely julius hóban Székely-Kereszturon 
történt. A gyilkosság áldozata özvegy György  Sán-
dorné volt, a kit Jóska uevü eszelős fia,  — ki azelőtt 
egy pár nappal érkezett vissza Romániából, — azért, 
amiért takarékos anyja 2—3 frt  készpénzét elvett tőle, 
megölt. A vásott gazembert felizgatta  anyja ellenke-
zése, s már délelőtt azzal járkált az utczán, hogy 
megöli azt a vénasszonyt! Délután egy órakor csak-
ugyan hazament, s egy konyhakéssel megrohanta az 
öreg anyját és hirtelenében három halálos szúrást 
ejtett a védtelen asszonyon; az egyik szúrás éppen 
szívén találta s azounal meghalt. Azután nyugodtan 
várt a csendőrökre, a kik nemsokára el is vitték 
magukkal. Azóta a helybeli kir. törvényszék foghá-
zában várja, hogy a földi  igazságszolgáltatás Ítélkez-
zék felette.  Végtárgyalása e hó 16-án lesz meg Szé-
kely-Kereszturon; védőéül a kir. törvszék hivatalból 
Kovátsi  Albert ügyvédjelöltet nevezte ki. 
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Kiállítás Temesvárott. A temesvári munkagép 
és eszközkiállítást Dániel Ernő báró kereskedelem-
ügyi miniszter e hónap 18-án fogja  személyesen 
megnyitni. Ez alkalomból a kerület összes ipartes-
tületei küldöttségileg fogják  magukat képviseltetni. 
A miniszter tiszteletére fényes  bankett van tervbe 
véve. 

Három hónapig a levegőben. A nyomor, a két-
ségbeesés napról-napra mind sűrűbben küldi áldoza-
tait a túlvilágra, s hogyha valaki megunva a folyto-
nos küzdést, szenvédést, eldobja magától ezt az öröm-
től ment életet — már úgyszólván fel  sem tűnik. A 
tömeg, melyet egy emberélet megszűnésével nagyobb 
események is érintetlenül hagynak, a lapok négyso-
ros rideg tudósitásaiból értesül a dologról, elolvassa 
azokat, aztán vége . . . Egyébre a szegény halálba 
menekült nem számithat. Az elviselhutlen csapások-
ban, életküzdelmekben kimerültek számi olyan szo-
morúan növekszik, hogy a napi sajtóban már rovatot 
nyittatnak azok a szerencsétlenek, a kik bűnösen 
bele avatkoznak a Mindenható dolgába, önkezűleg 
fosztják  meg magukat az élettől . . . A melyikről 
most itt számot akarunk adni, inkább borzalmassá-
gával, mint sajnálatraméltóságával tűnik fel.  Mint 
egy három hónapja lehet annak, hogy Derzsi Sán-
dor szombatfalvi  czipész nyomtalanul eltűnt hazul-
ról. Hozzátartozói akkortájt jelentést is tettek az 
esetről, minek következtében köröztették is minden-
felé,  de eredménytelenül, amig e hét szerdáján egy 
hodgyai ember, aki a Csicser- és Budvárhegy völ-
gyében abroncsfát  keresett, megtalálta — egy szál 
kötélen függve.  Elképzelhető a szegény ember rémü-
lete, amint a legsűrűbb bozótban egy, minden em-
beri formát  nélkülöző hustönuget talált, amelyről 
csak kabátja után lehetett következtetni arra, hogy 
valaha ember lehetett. Az esetről a szolgabírói 
hivatalt értesítette, amely a helyszíni szemlét meg-
tartotta. A szerencsétlen teste a szó szoros értelmé-
ben ketté volt szakadva, s amig fejét  előre hajtotta, 
s korhadt szemüregeivel, a melyekből a szem már 
rég kiszáradt, egykedvüleg bámult az előtte levő 
mélységre, addig az altestről teljesen le volt 
koppasztva a hus, csak a megfehéredett  csontok 
mutatták, hogy azok a felső  testnek képezték egy-
kor kiegészítő részét. A széltől, szárazságtól telje-
sen kiszáradt embert még az nap eltemették, s igy 
elérte felső  teste is azt, amely után három hónapon 
keresztül oknélkül kívánkozott — a fekete  földet. 
Az életunt ugy anyagilag, mint erkölcsileg züllött 
volt, s a nehéz, küzdelemmel teljes életnek sajnálat-
raméltó áldozatai közül egy, akiknek hogy tudjuk-e 
a nevöket avagy nem, talán teljesen mindegy, és aki 
oly jól bele illik a Zola által lerajzolt hideg, borzal-
mas életbe. 

Közönség köréM. 
A főreáliskola álhelyezése. Ujabban az a hir 

kapott szárnyra városunkban, a gyermekeiket ott 
taníttató szülők nem kisaggodalmára, hogy a főreál-
iskolát innen áthelyezik. Megnyugtatására a szülőkuek 
s különösen az ott taníttató szülőknek, egész hatá-
rozottan kijelenthetem, hogy ennek a Iliinek semmi 
reális alapja sincs. Illetékes helyről e tekintetben 
semmi intézkedés, még kezdeményezés sem történt. 

Az áthelyezési hírek keletkezesére ugy lehet 
az a körülmény adott alkalmat, hogy a beiratási 
napok elsején aránylag sokkal kevesebben jelentkez-
tek, mint a közvetlen megelőző években. Ennek 
azonban megvolt a maga magyarázata abban, hogy 
elseje csütörtök napra esvén, minden szülő ugy véle-
kedett, hogy hétfő  előtt a tanítás ugy sem kezdőd-
hetvén meg, nincs oka sietni. 

A tanulók száma csökkent ugyan, de nem oly 
feltűnő  módon, hogy az intézet beszüntetését tenné 
szükségessé. A nyolcz osztályba beiratkozott összesen 
144 tanuló, a felsőbb  osztályokba aránylag többen, 
mint máskor. 

Ennyit szükségesnek tartottam a közönség és 
a t. szülők megnyugtatására kijelenteni. 

Or. Solymossy Lajos, 
kir. igazgató. 

Közgazdaság. 
Mezőgazdasági ismeretek terjesztése. A mező-

gazdasági ismereteknek a nép között való terjesztése 
czéljából a földmivelésügyi  miniszter ez év telén, 
midőn a mezőgazdasági munkák szünetelnek, 39 
vármegyében, 670 községben, 472 előadóval 200b 

előadást tartatott, melyeken több mint 200.000 hall-
gató vett részt, kiknek 88.000 gazdasági tartalmú 
füzet  osztatott ki. Az oktatás sikerét az arra hiva-
tott társadalmi tényezők s első sorban a magyar 
földbirtokos  osztály lelkes közreműködése biztosította 
s az értelemkört fejlesztő  és anyagi boldogulást elő-
mozditó gazdasági előadások hathatós eszköznek bi-
zonyultak arra, hogy a földbirtokos  és a munkásnép 
között a csakis jó viszonyt kelthető érintkezést és 
jó társadalmi viszonyt ápolják. A népies gazdasági 
előadásokon alkalmazkodva a földmives  nép egyszerű 
viszonyaihoz s ismeretkörük csekélyebb igényeihez, 
első sorban azon gazdasági kérdések lettek fejtegetve, 
melyek a gazdaság körében előforduló  hibák megja-
vítását czélozzák, továbbá czélszerü fogások  és hasz-
nos újításokkal ismertették meg a tanulni és haladni 
vágyó földmivelő  népet. A vándorgazdasági előadáso-
kon kívül öt vármegyében tizenegy gazdasági tan-
folyam  is tartatött, melyeknek 1000 hallgatója volt 
kisgazdák köréből. A négyhónapos tanfolyamokon  a 
rendszeres gazdasági gyakorlati szakképzés tüzetett 
ki czélul, hogy igy avatottságot, akivitelben gyakor 
lottságot és az okszerű gazdasági ismeretek terén 
általános tájékozást nyerjen a résztvevő. A tanítás-
nál a gazdasági szakkérdések fejtegetésén  kivül a 
mezőgazdasággal közvetlen kapcsolatban levő s azt 
támogatni czélzó törvények s a társadalmi kérdések 
közül a szövetkezés ismertetésre nagy suly volt he-
lyezve s e tárgyakról számos előadás tartatott. Az 
eddigi eredményekből szerzett előnyös tapasztalatok 

folytán  a földmivelési  miniszter a fentebb  jelzett 
irányban a gazdatársadalom bevonásával rendezett 
népies gazdasági előadásokat jövőben még fokozot-
tabb mértékben kívánja folytatni,  hogy azok üdvös 
hatása minél szélesebb körben terjedjen, e czélból 
felhívást  intézett az összes vármegyei gazdasági egye-
sületekhez, hogy a bekövetkező télen tartandó gaz-
dasági előadások rendezésében vegyenek részt s erre 
vonatkozó tervezetüket folyó  évi október hó elején 
mutassák be. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

B. K—8Z. A. H. Legnagyobb sajuálatunkra hangulatos 
költeményét nem közölhetjük, ha csak az eddig már vissza-
utasítottak haragját nem akarjuk magunk ellen zúdítani. Azon-
ban olyan alkalrcaükor, amidőn lapunk a rendes oldalszámaitól 
eltérőleg terjedelmesebb alakban jelenik meg, tehát nagyobb 
hely van a szépirodalmi résznek juttatva: készörö<nest fogunk 
felajánlott  szívességének eleget tenni, sőt mi fogjuk  arra urasá-
godat felkérni.  A már átadottat megőrizzük. 

M a. H. Az a körülmény, hogy az illető fiatalemberrel 
annk idején együtt szedtek ibolyát, igen fontos  ugyan, de még 
sem lehet az a döntő abban, vájjon felesége  legyen-e az illető-
nek, vagy sem ? Valaki lehet kitűnő ibolyaszedő, de rosz férj, 
viszont a legkitűnőbb férjnek  is lehetnek fogyatékosságai  az 
iboljaszedés terén. (Különben ez a tánczuál is fennáll.)  Az 
ibolyaszedés semmiesetre sem akadály, de nem árt uz illető 
fiatal  ur lelkitulajdonságainak is egy kevés figyelmet  szentelni. 

F - o . Valóban hosszas hallgatását nem értjük. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

bz. 728-1898. Udvarhelyvármegye főispánja. 

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bízott Udvarhely-

vármegyében a tiszti-főügyészi  állás — 
' lemondás folytán  — üresedésbe jön. 

Ezen állással évi 1278 frt  fizetés 
és 200 frt  lakpénz jár. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy 
az 1883. évi I-ső tör vény czikkben előirt 
okmányokkal felszerelt  pályázati kérései-
ket hozzám folyó év október hó 4-éig 
adják be. 

Székely-Udvarhely, 189S. szeptem-
ber hó 4. 

Gróf Haller János, 
főispán. 

Lapuit tönyvnyomflájáüa  bo jó háztól való fin  tanulónak felvétetik. 
M . kii*. államvnHÚtak. 

H y á r i m e n e t r e n d . 

É r v é n y e s ISO*. IUA|UB 1 - é t ö l . 

V - T . Gy.-v. Sz.-v V.-V. V-v. Gy.-v. Sz. -V. V.-?. 

719 300 """ ind.  Székely-Udvarhely érk.  A 159 620 
731 31H Bikafalva 140 LOl 
743 32B 1 Bögöz 127 547 
807 354 N.-Galambfalva 110 530 
823 411 Bethfalva 1241 öÖT 
831 421 Székely-keresztur • 1232 453 

848 4 38 Ujszékely 1203 429 
902 454 érit. Iléjjasfalva ind. 1148 414 

ioa 1025 Brassó 209 800 
9St 504 ind. Iléjjasfalva érk. 1112 403 
»si 553 1140 f>32 Segesvár 1051 340 

654 ioT érk. K.-Kapus ind. 945 213 
1 419 N.-Szeben 1 

656 J26 ind. K.-Kapus érk. 943 168 
849 433 érk. Kocsárd ind. 752 1054 

1 lóüö M.-Vásárhely 1030 ]15 
854 443 nd. Kocsárd érk. 750 1C42 
1046 645 Kolozsvár 555 8 33 

231 1117 Nagy- Várad 211 341 
760 620 v érk. •Budapest ind.  _ 915 830 

Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti (122 órától reggeli 5® perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhuzásával vannak kitüntetve. 

Utánnyomat nem díjaztatik. 


