
Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, Endrédy Vendel 
zirci apát, M. Kir. székesfehérvári II. honvéd hadtest-
parancsnokság nevében Aggteleky Béla altábornagy, 
M. Kir. szombathelyi 3. honvéd kerületiparancsnokság 
nevében vitéz Matláry Árpád vezérőrnagy, Bernáth Géza 
miniszteri osztályfőnök, Debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetem Református Hittudományi Kara nevében 
dr. Makkai Sándor dékán, Erzsébet Tudományegyetem 
Evangélikus Hittudományi Kara Sopron nevében Wiczián 
Dezső dékán, Sárospataki Református Főiskola Theol. 
Akadémiája nevében dr. Ujszászászy Kálmán igazgató, 
Pápai Izraelita Hitközség, Juhász Nagy Sándor Debrecen, 
janka Károly főiskolai gondnok Cigánd, Pálos Bernardin 
pécsi-, Simon László szombathelyi tankerületi főigazgató, 
dr. Báró Majthényi József, Szijj Bálint felsőházi tagok, 
Esztergom vármegye főispánja Késmárki Frey Vilmos, 
Fejérvármegye és Székesfehérvár sz. kir. város főispánja: 
Jankovich Miklós, Győr vármegye és Győr sz. kir. város 
főispánja: Polniczky Lipót, Nyitra — Pozsony k. e. e. 
vármegyék főispánja : Thuróczy Károly, Vas vármegye 
főispánja : vitéz Szűcs István, Bars vármegye alispánja: 
Hetényi Rezső, Vas vármegye alispánja: dr. Horváth 
Kálmán, dr. Kaposváry György kaposvári-1, Kamenszky 
Árpád soproni-, dr. Mészáros Hugó szombathelyi pol-
gármester, Mocsy Mihály, a pesti egyházmegye esperese, 
Benkó Ferenc, a külsősomogyi egyházmegye gondnoka, 
Huszár Aladár, a belsősomogyi egyházmegye volt gond-
noka, Besse Zoltán, a külsősomogyi egyházmegye fő-
jegyzője, Hencz Aurél lévai-, Pyber Lajos esztergomi-, 
Iványi József balassagyarmati-, vitéz Szabó István ko-
máromi-, dr. Bocsánczy Lukács kaposvári-, Szent-Martoni 
Géza szombathelyi kir. tanfelügyelő, ORTE nevében 
Ormos Lajos elnök, Tatai Ref. Egyházmegyei Tanító-
egyesület nevében larczy Zoltán elnök, Gazdák Biz-
tosító Szövetkezete Budapest, Maller Kálmán banai-, 
Soós Ferenc diósviszlói lelkipásztor, nagyatádi ref. 
egyházközség, salgótarjáni ref. egyház, Kiss Dániel 
sárbogárdi-, Fekete Károly tornyospálcai lelkipásztor, 
dr. Sebők Lajos egyházmegyei ügyész Berhida, Kis Boáz 
vértesacsai lelkipásztor, a Szeretetszövetség Baráti Tár-
saságának ügyvezető elnöke, Bertalan Sándor Tét, Vajda 
György Kistarcsa, dr. Virágh Zsigmond Tata. 
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— Gyászhír. Részvéttel értesültünk, hogy özv. 
Bálint Mihályné sz. Pataky Gizella, a volt nagydorogi 
református lelkész özvegye, március hó 23-án, 86 éves 
korában, özvegységének 31-ik évében Szekszárdon el-
hunyt. A nagyasszonyt a Szekszárdon tartott gyász-
szertartás után, március 25-én Nagydorogon helyezték 
örök nyugalomra. A megboldogultban Bálint Ambrus 
márianosztrai fegyintézeti lelkész szerétett édesanyját, 
Bakó Zoltán bodajki lelkipásztor nagyanyját gyászolja. 
Az igazak emlékezete áldott! 

— Evangélizációs hét. Február 21-től, hétfőtől 
kezdődően evangélizációs hetet rendeztek a kecskeméti 
KIE-ben. Ecsedy Aladár dr. tahitótfalusy lelkipásztor 
kezdte meg az előadássorozatot. Utána, mivel neki tovább 
kellett mennie Tiszaigarra, Farkas József konventi ifjúsági 
lelkész tartott három este előadást. A mindinkább 
mélyülő előadássorozat végén, pénteken és szombaton 
Vargha tamás kunszentmiklósi lelkipásztor tartott elő-
adást arról, hogy milyen hálával tartozunk Istennek az 
Ö megváltó szeretetéért. Az evangélizációs hét vasárnap 
KIE konferenciával ért véget, amelyre szép számmal 

jöttek vidékről is — különösen Ceglédről — és a 
kecskeméti tanyavilágból, Vargha Tamás kunszentmik-
lósi lelkipásztor igehirdetése után a KIE házban foly-
tatódott a konferencia. Nagy Gyula konventi ifjúsági 
lelkész tartott előadást Harcban álló ifjúság címen, 
majd Barkó Antal ifjúsági lelkész A győzelem feltételei 
címen. Ebéd után ének-és nótatanulás, majd fényképe-
zés után kezdődött a KIE-parlament Nagy Gyula lelkész 
vezetésével. Igen élénk hozzászólások tették felejthetet-
lenné ezt a délutánt is. Mély lelki hatása volt a befe-
jező előadásnak is, amelyet Csikai Kálmán lelkész 
tartott Diadalmas élet címen. Kovács Bálint vallástanár 
fejezte be áhítattal a napot: Nem beszédben áll az 
Istennek országa, hanem erőben. A konferencia most 
kezdődik, mert most kell következni az életnek és 
gyakorlatnak — mondotta. A ceglédi ifjúsággal, lányok-
kal és fiatalemberekkel vacsora után is együtt voltak, 
nert csak az éjfél útán induló vonattal tudtak hazamenni. 

— A Darányi Diákház javára a csöglei refor-
mátus ifjúság február 28-án a csöglei kultúrházban 
szépen sikerült, népies, műsoros estet rendezett. A 
nemes célra befolyt 650 pengőt a gyülekezet áldozat-
készsége 1080 pengőre emelte fel. A műsort a diákház 
javára március 7-én a nagypiriti kultúrházban is előadta 
a csöglei ref. ifjúság. 

— A dadi református leányok Márta-köre, Mikos 
Lajosné lelkipásztorné vezetésével, ez évben is nagy 
buzgósággal tartja összejöveteleit, hétről-hétre. A szere-
tetszövetségi árvák felsegítésére a dadi lányok saját 
körükben adakoztak lisztet és tojást, melyekből 8 kg. 
tarhonyát és tésztát készítetitek. Összeadtak továbbá 
16 drb. alsó és felsőruhát. Volt közöttük felöltőktől 
kezdve minden, egészen a cipőig. Igen nagy csomagot 
küldhettek a Szeretetszövetségnek, mely ott nagy örömet 
szerzett az árvák között. 

— A Pápai Református Nőegylet március hó 
21-i vallásos estjén, melyet a gyülekezeti Szeretetház 
céljaira rendezett Válságunk — váltságunk címen Fejes 
Sándor koll. vallástanár tartott mélyenjáró előadást. 
Ólé Sándor lelkipásztor imádkozott, Pongrácz Magda 
IV. é. theol. hallgató Grastyán Endre I. é. theol. or-
gonakíséretével Haendel Messiás-ából énekelt. Szíjj Zol-
tán VIII. o. t. Reményik-verset szavalt. A vallásos est 
Kiss Sándor nőnevelő-intézeti vallástanár, theol. magán-
tanár felemelő bibliamagyarázatával, imádságával és 
közénekkel végződött. 

— Az esztergomi ref. egyház gyülekezeti ter-
mében március 21-én d. u. 4 órai kezdettel az Orsz. 
Ref. Szeretetszövetség javára ünnepély, illetve műsoros 
vallásos délután volt, amelyen Szűcs Mihály ORSz titkár 
tartott ismertető előadást a Szeretetszövetség eddigi 
munkáiról, árva- és agg menházairól, a „saját árva" 
legújabb rendszer bevezetéséről. Perselypénz 46 P 26 
fillér lett az ORSz javára és 12 darab képes album 
kelt el. 

— Ösztöndíj. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr Szakács János csurgói ref. mező-
gazdasági középiskolai II. osztályú és Molnár Zoltán 
pápai ref. kereskedelmi középiskolai IV. évfolyamú ta-
nulónak 200—200 P Horthy Miklós ösztöndíjat ado-
mányozott. 

— Nyáry P. Szivemet Hozzád emelem ima-
könyv egész vászon kötésben 6 pengős áron kapható 
a Traktátus könyvesboltban, Budapest XI. Lágymányosi-
u. 21/a. 


