
— Ev. ref- tanítónőképző Debrecenben. A fel-
sőbb leányiskola kiegészítése: tanitónőképzővel leendő 
betetőzése közeledik a megvalósulás felé. A napokban 
a város 20,000 f r to t ; (5,000 f r t . készpénz és 15,000 | 
építési anyag) a vasárnap ta r to t t egyháztanács pedig | 
két év alatt lefizetendő 20,000 fortot egyszersminden-
korra s tanári fizetések ellátása cimén évi 2—2000 fo-
rintot szavazott meg. H á t r a van még az egyházkerü-
let, mint harmadik iskolafentartó testület, mely szintén 
tekintélyes összeggel fog járulni ez első és egyetlen ev. 
ref. tanítónőképző költségeihez. Bizony ideje, hogy egy-
szer valahára nőnevelésünk ügyének elhanyagolt volta 
tet tre ébressze az őrállókat. 

— Az elzüllött gyermekek számára otthont 
épitő Nagypénteki Ref. Társaság ez utón is arra kéri 
a nagyt. lelkész urakat és presbyieriumokat, hogy a 
mint már ké t esztendő óta hazánk több prot . gyüleke-
zetében oly szép eredménynyel történt - - az idén is 
nagypénteken az isteni szeretet és áldozat e nagy nap-
ján kegyeskedjenek az egyházak vezetői és hívei meg-
emlékezni e jótékony társaságról. Mint a mult évek-
ben, az idén is sok gyülekezet a nagypénteken egy-
begyűlő perselypénzt fordít ja a Társaság támogatására. 
Va jha minden gyülekezet hasonlóképen járna el, kö-
nyebben indulna meg és nagyobb mezőn folyhatna ugy 
a megtartó szeretet munkája. A kegyes adományok 
Takách László gondnok ur czimére küldendők. Buda-
pest I I kerület, Donáti u. 17 sz. alá. 

— Uralkodó családok vallása. Amint a „Tagi-
Rundschau" konstatálja, az Európa 41 trónusán ülő 24 
uralkodó család 445 férfi tagja közül 211 protestáns, 
171 r. katholikus, 46 görög és 17 mohamedán vallású. 
Tisztán protestáns családok: a thnringiai, a brabanti, az 
este-welfi, a nassaui, az anhalti, a schwarzburgi, a reussi 
a waldecki és a Bernadotte család. Tulnyomólpg protes-
tánsok: a meklenburgi (10 protestáns, 3 kath. raggal); 
a lippei (36 protestáns és 8 kath. taggal); a hohenzollerni 
(19 protestáns, 9 kath. és 1 görög t i. a román király); 
a wettini (30 protestáns, 24 kath. és 2 két görög, t. i. a 
bolgár fejedelem fiai). A würtembergiben 8 kath. és 1 
protestáns, az oldenburgiban 28 protestáns és 37 görög 
vallású van. Egészen katholikus a következő 6 család: a 
habsburg-lotharingi, a bourbon, a savoyai, a wittelsbachi, 
lichten8teini és monacói. Tisztán görög keleti az Obreno-
vics és a petrovich-niegos család; egészen mohamedán 
végre az Osman ház. 

— Ritka szép példa Mult hó 24-én kisértük 
óriási közönség részvéte mellett siri nyugalmára a leg-
fölvilágosodottabb róm. kath. papok egyikét főtiszt. Sza-
lag Pál dadi esperes plébános urat, szentszéki ülnök, 
egyházmegyei censor, a Szent-István-Társulat irodalmi 
osztályának, Komárom vármegye közig. biz. tagját, ki 
éppen tán felvilágosodottsága miatt nem nyerte el, dacára 
nagy tudományának, a már rég megérdemelt kananoki í 
széket. Nyájas, barátságom modora, tudományos készültsége 
mindenkit lekötelezett iránta, valóban a ,,pax" embere 
volt s felül állt minden felekezetiségen ; ennek világos jelét 
adta végrendeletében is, melynek egyik pontjában a dadi 

ev. rejorm egyház hívei számára is 120 frtos alapítványt 
tett. Midőn áldást ós békét kérünk jó Lteniinktől poraira 
önkényt azon sóhaj jön ajkainkra, vajha minél több ily 
róm. kath. papunk volna: Széki Aladár ev. ref. lelkész! 

— A 31. Prot. Irodalmi Társaság „Koszorú" 
cimü vallás-erkölcsi népiratkáiból, melyekből immár 50 
füzet van forgalomban, az igazgató-választmány hatá-
rozata folytán az idén is tiz uj füzet kerül kiadásra. 
A füzeteket, melyeknek az a rendeltetésök, hogy a val-
lási és erkölcsi életet e /angéliumi keresztyén szellem-
ben erősítsék és nemesítsék, az idén is dr. Kecskeméthy 
I s tván kolozsvári theologiai t anár szerkeszti. E hitszilár-
ditó és erkölcsnemesitő iratok műfajilag lehetnek törté-
netek, elbeszélések, rajzok, életképek vagy dialogusok, 
1—17 2 kis 8-adrétü ív terjedelemben, versben vagy 
prózában erőteljes népies nyelven irva. Fődolg az avan-
géliumi keresztyén szellem és a jó népies irály, hogy 
lelki épüléssel és örömmel olvashassa e t raktátusokat a 
a nép és a serdülő ifjúság. A dolgozatokat Ilegedüs 
Sándor társulati másodelnök ur adományából kis iven-
kén t legalább 24 forinttal dí jazva és legkevesebb öt 
ezer példányban adja ki a társulat . Népies vallásos író-
inkat tisztelettel fölkérem e nyil t pályázatban való rész-
vételre. A kéziratok legkésőbb junius hó végéig dr. 
Kecskeinéihy lsiván theologiai tanárhoz, a „Koszorú" 
szerkesztőjéhez Kolozsvárra küldendők. Budapest , 1899. 
március 14. Szőts Farkas, a M . Prot . í rod. Társaság 
t i tkára. 

— Az ausztriai kath. mozgalmak már a leve-
lező-lapokra is rákerültek. Eorgalombban vannak már Luther 
képei s egyes velős mondásai. Az áttérés módozatait apró, 
krajcáros kiadványokban ismerteti. Szerkesztőnk is ka-
pott ily levelező-lapot, a melyen Grilparcer arcképe s 
annak következő mondása van: Der Katholizismus ist an 
Allém schuld. Grebfc uus eine 200 jáhrige Gfeschichte als 
protestantischer Staat und wir sind der máchtigste und 
begabteste deutsche Volksstamm. Heute habén wir mit 
noch Talent zur Musik und — zum Concordat. Man hat 
uns gründlich katholisch gemacht . , ." 

- A 31. Prot. Irodalmi Társaság hátralékos 
t a g j a i h o z nyilvános figyelmeztetést és kérést intézek. 
A legutóbbi választmányi ülés elszomorodva vette tudomá-
sul azt a valóban megdöbbentő tényt, hogy a tagdijak hát-
raléka 7936 frt 75 krra szaporodott. Ez a tömérdek hát-
ralék már is deficitbe sodorta s ha gyökeres változás nem 
áll be, kiadványai valamelyikének megszüntetésére kény-
szeríti a társulatot. Igy szenved a rossz fizető tagok miatt 
ez a nagyhivatásu és áldásos tevékenységű irodalmi intéz-
ményünk. Pedig a Társaságra nézve életkérdés, hogy 
jogos követelése hiány nélkül befolyjon. Már az is érzé-
keny veszteség rá nézve, hogy jogos pénzét csak évek 
múlva, költséges figyelmeztetés után és jelentékeny kamat 
veszteséggel kapja meg. Ezért a Társaság legutóbbi választ-
mányi ülése erélyes rendszabályok alkalmazására szánta 
el magát. Hatósági és törvényes hatalomhoz fordul segély-
ért. Mielőtt azonban ezt a végső lépést megtenné, sürgő-
sen ós nagyon szépen figyelmezteti és kéreti az összes 
hátralékos tagokat, hogy az 1898. évi „Protestáns Szemle" 
6-dik füzetében részletesen kimutatott hátralékokat a Tár-


