
— Az első magyar népfőiskola címmel tartott 
előadást Szegeden a Bethlen Gábor Kör rendezésében 
Boda József veszprémi lelkipásztor a veszprémi nép-
főiskola vezetője. 

— A csetényi ref. gyülekezet ifjúsága február 4-én 
szépen sikerült magyar estet rendezett. Az ünnepély a 
Magyar Hiszekegy eléneklésével és Kovács József lelki-
pásztor meguyitó beszédével kezdődött. Azután Pap 
Ilonka HL elemi isk. gyermek szavalatban kedvesen 
üdvözölte a közönséget. Majd Deli Gizella és Nagy 
Katalin leányköri tagok Petőfi-verseket szavaltak. Kossuth 
búcsúját Kovács József és Kovács Józsefné énekelte két 
szólamban. Ezután Pap József országgyűlési képviselő 
ünnepi beszéde következett, ki lendületes beszédben 
arról szólt, hogy magyarok legyünk szívben és ruhában. 
Beszéd után Z. Varga Júlia leányköri tag a „Tékozló 
magyar hazatérését" szavalta Konkoly-Thege Istvántól. 
P. Tóth József leventeoktató és T. Varga István Ecsedy : 
Agglegény c. párbeszédét adta elő. Be régen vérzel c. 
Hozsánna éneket négyszólamra énekelték: Kiss László 
tanítóné, Kovács Józsefné, Váczy Margit, Dóry Emilia 
tanítónők, Kiss László tanító és Kovács József lelki-
pásztor. Császár Irén róm. kat. tanítónő Nagy Magda: 
Nem voltam ott c. versét, Kovács Józsefné pedig Gyulay 
Pál: Pókayné c. versét szavalta. Végül levente-jelenet 
következett sok szereplővel. Az ünnepély a Himnusz 
eléneklésével ért véget. Az ünnepélyen minden szereplő 
férfi és nő magyar ruhában szerepelt. A magyar-est 
jövedelme részben levente célt szolgál, részben a hősök 
szobrára adták. 

— A Bakony-Balatonvidéki ref. népfőiskola 
első tanévének vizsgáját és záróünnepélyét március hó 
17-én, vasárnap délelőtt tartja. Műsor: 9 órakor a nö-
vendékek vizsgája. Fél 11 órakor hálaadó istentisztelet. 
Fél 12 órakor záróünnepély. 

— A dadi református leánykör március 3-án nagy 
erkölcsi sikerrel és várakozáson felüli anyagi eredmény-
nyel, tombolával egybekötött, műsoros teaestet rende-
zett. Hetek szorgalmas munkája tette lehetővé, hogy 
szép, magyaros hímzésű darabok kerülhettek kisorso-
lásra. A leánykör tagjait fokozott tevékenységre buzdí-
totta az, hogy az estély jövedelméből finn testvéreiket 
segíthetik. 

— A jugoszláv királysági református egyház 
kitűnően szerkesztett lapjában, a Magvető-ben érdekes 
adatok találhatók hittestvéreink egyházi életéről. Noviite-
bejen özv. Sike Péterné a gyülekezeti terem felépítésé-
hez 95.000 dinárral járult hozzá, egy másik asszony, 
aki névtelen óhajtott maradni, a templomjavítást tette 
lehetővé 50.000 dináros adománnyal. Vojlovicán egy 
magát megnevezni nem akaró egyháztag a Magtáralap 
javára 10 mm. búzát adományozott. Daruváron a hely-
beli és környéki egyházak presbiterei közös gyűlést tar-
tottak. . 

— A pápai ORJÓ iroda 1940 január 1-től 1940 
március l-ig az alább felsorolt tagoknak fizetett ki 
temetkezési segélyt: Végh Sándorné Várpalota 58.52 
P, Gaál Zsigmond Nagyrákos 156.32, özv. Vörös Já-
nosné Soponya 58.52, Nagy Károly Kádárta, 204.17, 
özv. Berki Gábomé Székesfehérvár, 234.48, Bükki Já-
nos Kocs, 58.52, Viczenea Imre Kisláng, 155.82, Papp 
József Lábod, 523.58, özv. Dózs Jánosné Kisbér,^ 
155.32, Dobay Jánosné Balatonfüred, 117.24, Mészá-
ros Imre Füle, 156.32, Lénárt János Pilismarót, 78.16, 
Joó Ferenc Simontornyi 195.40, Pál Károly Vágfar-
Ikasd, 97.70, Pécsvárady Gyula Szend, 371.26 P. 

— Konfirmációi emléklapok kaphatók a 
Főiskolai könyvnyomdában (Pápa, Petőfi-u. 13.), 
darabonként 20 fillérért. 

A dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalától" 
1205/1940. szám. 

K ö r l e v é l 
egyházkerüleíilok valamennyi közép-, középfokú- és elemi iskolai halóságához. 

Szíves tudomásul vétel és megfelelő alkalmazko-
dás céljából felhívom fenti iskolák figyelmét a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az egységes 
magyar zsinórírás szabályozása ügyében folyó évi feb-
ruár hó 17-én 136.474/1939. IX. szám alatt kelt s a 
Hivatalos Közlöny folyó évi március hó 1-én megjelent 
5. számában közzétett rendeletére. 

Pápán, 1940. évi március hó 16-án. 
Medgyasszay Vince 

püspök. 

A Dunántúli Református Egyházkerület Pápán, 
a polgári leányiskola kiegészítéseképpen azon, bár-
milyen vallású leányok számára, akik a gyakorlati ke-
reskedelmi életben kívánnak elhelyezkedni, két éves 
Női Kereskedelmi Szaktanfolyamot szervez. A tan-
folyam 1940 szeptember elején nyílik meg. Felkéri 
a ref. polgári leányiskola Igazgatósága azokat az 
igen tisztelt szülőket, akik gyermekeikkel e tanfo-! 

lyamot elvégeztetni óhajtják, hogy a felvétel iránt 
való kérelmüket írásban jelentsék be. A bejelentést 
személyesen is át lehet adni Ligárt Ida polgári is-
kolai igazgatónőnek. 

A felvételhez szükséges okmányok: állami anya-
könyvi kivonat, középfokú iskola <V. osztályának el-
végzését igazoló bizonyítvány, illetve akik a folyó 
iskolai évben végzik valamely középfokú iskola IV. 
osztályát, a Félévi Értesítőnek az igazgatóságtól ki-
adott másolata. Vidéki tanulók bentlakók is lehetnek. 

Ref. polgári leányiskola Igazgatósága. 

A csőszi ref. egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet helyettes kántortanítói állásra. A megválasztandó 
helyettes köteles a kántori teendők ellátása mellett az 
V.—VI. vegyes osztályokat tanítani, lelkésznek belmissziói 
munkákban segédkezni. Fizetés a törvényes helyettes-
tanítói fizetés és lakás. A megválasztandó tanító meg-
bízása kb. tanév végéig szól. 

Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 8 nap. Pályázhatnak nyugdíjasok is. Pályázati 
kérvények Lelkészi Hivatal Csősz (Fejér vm.) címre 
küldendők. 

Keresem nagyapám Mándoky Károly keresztleve-
lét. Nagyatyám 1863-ban, 35 éves korában kötött házassá-
got Hévizgyörkön (Pest megye), meghalt Aszódon 1890-
ben, 65 éves korában. A halotti levél szerint Veszprém-
ben született, de ott nem található. Valószínű Veszprém 
megyében, Veszprém környékén született. Az okmányra 
származásom igazolására van szükségem. Schmidt Jó-
zsefné szül. Auernik Sarolta m. kir. főszámvevő neje, 
Tata, Esterházy-u. 48. 


