
tanárok, tanítók fizetést szabályozzák magasabb mérték-
ben rögtön előállnak hasonló köverelésekkel a községi és 
felekezeti tanárok és tanítók. Már most nemcsak az ál-
lamnak lesz sokkal nagyobb a terhe, hanem községnek, 
felekezetnek és n inden magántársulatnak is. Ez megint 
az adófizető po'gárok terhét fogja nagy mértékben emelni 
és épen azért, mert ennek a következményével tisztában 
kell ennünk, kívánatos volna tudnunk, mi a kormánynak 
a terve e tekintetben, fel fogja-e hasonló arányban emelni 
a vármegyék dotációját, hogy a vármegyék is a tisztvi-
selők fizetését felemelhessék, arányba hozhassák az állami 
tisztviselőkével. Fel fogja-e emelni a községi és felekezeti 
tanítók fizetésének kiegészités-ét, hogy a felekezeti és köz-
ségi tanitók is egyenlő fizetést kapjanak az állami taní-
tókkal, mert dolguk és felelősségük egyenlő ? Fel fogja-e 
emelni a felekezeti lelkészek fizetésének kiegészítését leg-
alább 2400 koronára, mint alapfizetést és megadja e ne-
kik a korpótlékot, mint ahogy megadja az állami tisztvi-
selőknek, mert azt mondják, hogy ezen alul nem lehet 
tisztességesen megélni ? Ha fel togja emelni, nincs az 
arány megsértve, de rettenetes teher nehezedik az országra 
és ezzel számot kell vetni. Ha pedig nem fogja felemelni, 
akkor oly versenynek teszik ki ezeket, amelyben el kell 
nekik esniök, akkor a község és a felekezetek jó tanitót 
nem kaphatnak, mert minden jó tanitó menekül az állami 
iskolába. Végre akarja-e hajtani az 1848. évi XX. t.-cik-
ket ? A meghatalmazást nem szavazom meg. 

j e g y e s §özteményE§. 
— Az előfizetési pénzek és hirdetési dijak 

szives beküldését tisztelettel k é r j ü k . 
— Gyászh í r . Széky Aladár, ki a tatai egyház-

megyéből és saját gyülekezetéből sokszor küldött e lap-
nak örvendetes hirt, néhány hétig tar tó kínos szenve-
dés után, melyből hiába keresett Budapesten, a tudo-
mány forrásánál szabadulást, folyó hó 16-án elhunyt. 
Midőn e hirt róla, a szeretet emberéről, ismerősei és 
barátai megdöbbenve olvassák, bizonyára igy kiáltanak 
föl fájdalmukban : Aladár, kedves Aladár, most szomo-
ritottál meg először ! Temetése f. hó 18-án Dadon, hova 
holttestét a gyülekezet szeretete visszahozatta, ment 
végbe, a közel- és távolból összesereglettek — közöttük 
főtiszt, és mélt. Antal Gábor püspök ós nagyt. nagys. 
Czike Lajos esperes ur — nagy részvétével. Nekrológja 
a közelebbi számban jönni fog. Haláláról gyászba bo-
rult özvegye, illetőleg gyülekezete a következő gyász-
jelentéseket adták k i : „Ozv. Széki Aladárné szül. Csabi 
Karola, mint feleség és Laezika mint egyetlen kis fiu 
ugy maguk, valamint az összes testvérek és rokonok 
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik a pótol-
hatatlan leghűbb férj, a gyöngéd édes apa, a legjobb 
testvér és rokonnak Nagytiszteletü Széky Aladár dadi 
ev. ref. lelkész urnák 48 éves korában kinos szenve-
dés után Budapesten f. évi november hó 15 én történt 
gyászos elhunytát . A megboldogult hűlt tetemei Dadon 
f. évi november hó 18-án d. u. 8 órakor fognak az 
ev. ref. egyház sirkertében örök nyugalomra tétetni. 
Dad, 1902. november hó 17-én. Béke és áldás legyen 
porai fe le t t ! Örökre áldott lesz emléke !" „A dadi ev. 
ref. egyház mint gyülekezet, fájdalomtól tört szívvel 
jelenti szeretett, felejthetetlen buzgó lelkipásztorának 
Nagy tiszteletű Széky Aladár urnák 48 éves korában, 
10 éves buzgó lelkészi működése után, Budapesten, ki-
nos szenvedés után 19ü2. évi november hó 15-én tör-
tént gyászos elhunytát . Az ég Ura adjon fáradhatat lan 
hű szolgájának csendes pihenést. Kelt Dadon, 1902. 
november 17. Béke és áldás legyen emléke felett." 

— Gyászhí r . Alulírottak megszomorodott szívvel 
tudat juk a jó édes atyának és öregatyának tisztelendő 
id. Czike János dunaradványi ev. ref. lelkésznek 1902. 
november 18-án esti 6 órakor életének 90-ik, duna-
radványi lelkészkedésének 56-ik évében történt elhuny-
tát. A földi porsátor folyó hó 21 én d. u. 2 órakor 
fog örök nyugalomra tétetni. Duna Radványon, 1902. 
novem ber 20. Áldás emlékére ! Czike János nagytanyi 
ev. ref. lelkész, stb. 

— I s k o l a l á t o g a t á s . Antal Gábor püspök ur Czike 
Lajos főiskolai gondnok úrral e hó 17 — 21 napjain Pá-
pán volt s meglárogat'ák az egyházkerület tanintézeteit: 
a theologia akadémiát, főgymnasiumot és leányiskolát. 
Ugyanekkor pénztárvizsgálat is volt. 

— A b.-somogyi egyházmegyében Barla Szabó 
Károly lemondásával megüresedett tanácsbiiói állásra 
elrendelt szavazás mindjárt az első alkalommal ered-
ményre vezete t t ; a beérkezett 63 szavazat közül Bna-
konyi Kristóf volt esperes, homokszentgyörgyi lelkész 
40 szavazatot kapván : megválasztottnak kijelentetett. 
Szívesen gratulálunk ! 

— A pápai ev. ref. tanítónőképző intézetben 
mult hó 25-dikén önképzőkör, alakult „Lorántffy Z-u-
zsánna kör" cimen. Tanárelnökké Kutassy Mariska 
polg. isk. tanitónő választatott meg. A különböző tisztsé-
gekre következők választattak meg: Autal Margit eluök 
Fischer Vilma alelnök, (ki egyúttal ellenőr is), Borsos 
Irma titkár, Jezerniczky Ilona pénztárnok, Kis Jolán fő-
jegyző, Varga Mariska aljegyző. Mindannyian tanitónökép7Ő 
intézeti növendékek. Választmányi tagok : Kakas Irén, 
Kovácsics Teréz, Fülöp Zsófia, Paneth Janka tan. kép. 
növ., Pap Vilma polg. i^k. IV., Závory Teréz. polg. isk. 
I I I . oszt. növendékek; Rendes tagok. Magassy Irma p., 
Varga Mariska tan. kép. növ., Lévay Margit polg. i^k. 
IV., Szalay Matild polg. isk. I I I . oszt növendékek, pót-
tagok. 

— A fö i sko ia i g y o r s í r ó k o r , Alma Materünk ezen 
életre való egyesülete, ez évben üli meg fennállásának 25. 
évfordulóját, mégpedig országos ünnépség keretében, ugyanis 
az Országos Magyar Gyorsíró Egyesület nov. hó 8-án tar-
tott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy 
elfogadja gyorsirókörünk meghívását és tavaszi írásver-
senyét Pápán fogja megtartani, azonkívül a szabados 
gyorsirási pályázatot is együtt hirdeti ki a két egyesület. 
Az ország minden részében nagy az érdeklődés Pápa 
iránt, mivel gyorsirókörünk az ország egyik legnépesebb 
és igen magas színvonalon álló gyorsiróköre. Hogy az 
ünnepély minél fényesebben sikerüljön, már e nyáron 
gyűjtést indított a kör vezetősége, azonban a begyült ösz-
szeg a költségek fedezésére még nem elégséges, igy te-
hát ismét a főiskolánk iránt érdeklődő közönséghez for-
dulunk, a mely sohasem szokta megvonni segélyét ott, a 
hol ily nemes célra kellett adakozni. Minden legcseké-
lyebb adományt köszönettel fogadunk és hirlapilag nyug-
tázunk. Kérdezősködések és adományok dr. Kapossy Lu-
cián úrhoz, a gyorsírókor tanárelnökéhez vagy pedig 
Pongrácz József I. é. papnövendék, ifjúsági elnök címére 
(Főiskola) küldendők. 

— Orációk a koporsó mellett. (Temetési beszédek 
és imák). Irta Farkas Sándor ev. reform lelkész. Sz.-
Fehárvár 1802. Nyom. Számmer Imre könyvnyomtató in-
tézetében. A 1G4 lapra terjedő füzet 25 beszédet foglal 
magában, a beszédekhez alkalmazott imádságokkal. Ara 
3 kor. 20 fillér, a mi a szerzőhöz (Tök. U. p. Zsámbék) 
küldendő. 

Egy érdekes beszéd. A francia senatus a na-
pokban 168 szóval 90 ellen jóváhagyó* tudomásul vette a 
kormány eljárását a zárdaiskolákkal szemben. Szavazás 
előtt egyik tekintélyes tagja a senatusnak, nagy beszédet 


