
detésével s mélyen megdöbbentő módon, költői szár-
nyalással Istennek a Golgothán kiontott véres áldoza-
tával. 

Nagy vonásokban ad világtörténelmet, egyház-
történelmet. Rámutat a keresztyén egyházban meg-
megújuló »örök refortnációra«. Tisztázza a történelmi 
egyházak és szekták között felmerülő vitákat. Megvi-
lágítja az egyháztársadalmi élet égető problémáit s 
az egyházak benső hivatását. Rámutat a megmereve-
dett hitélet végzetes következményeire, lelkipásztor, 
presbiter, szegény és gazdag egyháztagok feladataira 
s a hivő embernek a hazaífiság, tudomány, művészet-
tel szemben elfoglalt álláspontjára. Nemzeti életünk 
égető problémáit is beállítja az egyetlen igaz mérték, 
— az evangéliom mértéke alá, de az egyént sem 
hagyja ki belőle. »Isten az életemben« — ezzel vilá-
gít rá a családi élet isteni rendeltetésére, mint az ál-
dozat evangéliomának egyik himnuszára. 

Mindezt úgy mondja el, mint aki a lélek sze-
mével lát, sok helyen költői szárnyalással. Alig lehet 
ezt a könyvet letenni a kezünkből. Aki nem foglal-
kozik ilyen kérdésekkel behatóbban, abban felkelti 
irántuk az érdeklődést! és megragadja a lelkét. Aki 
pedig tisztázni akarja lelkében a felmerülő kérdése-
ket, annak különösen nagy szolgálatot tesz, hiszen a 
legtöbb ember csak tapogatózik ezekben a kérdések-
ben. Nincs tisztában egyháza tanaival — részben, mert 
elfeledte, amiket egykor tanult, részben, mert a mo-
dern élet ezer problémája hegyeket emelt a hit lá-
tásai elé. 

Úgy érzi az ember, mikor ezt a könyvet olvasása 
után leteszi a kezéből, mintha repülőgépen mérhetet-
len magasságba szállt volna, hol az elbukott ember 
sok ezer evés' véres, könnyes történelme vonul el 
szeme előtt a lélek örök szomjúságával s a végén mint 
vakító fén'ylsiugár lövel bele ebbe a fájdalmas lát-
ványba az örökélet ígérete, — Krisztusnak, az örök 
jóságnak, örök szeretetnek a bűn, halál s az Antikrisz-
tus feletti végső győzelme. 

Dr. Pongrácz Józsefné. 
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— Demjén Márton veszprémi református lel-
késznek, mint már jeleztük, a Kormányzó úr a sok 
éven át kifejtett közhasznú munkásságáért elismeré-
sét fejezte ki. A legmagasabb kitüntetés jelvényét, a 
»Signum Laudis«-t április 3-án délelőtt adta át dr. Ke-
nessey Pongrác főispán a veszprémi egyház tanács-
termében, ahol a presbitérium ebből az alkalomból 
egy behívott díszgyűlést tartott Szűcs József esperes 
és dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, gyü-
lekezeti főgondnok együttes elnöklésével. Kenés se y 
Pongrác főispán szép szavak kíséretében tűzte az ér-
demekben megőszült lelkipásztor mellére a kitüntetést. 
Ezután dr. Antal Gézia püspök úr nevében és megbí-
zásából Szűcs József esperes mondott emelkedett szel-
lemű üdvözlőbeszédet, amelyben visszapillantást ve-
tett a régi, veszprémi ref. lelkipásztorok életére ég 
megállapította, hogy a most kitüntetett lelkész méltó 
utóda nagynevű elődeinek. Végül Demjén Márton 
mnodott mélyen meghatva hálás köszönetet a kitün-
tetésért, s igérte, hogy amíg Isten engedi, az eddigi 
tudással, önzetlenséggel, buzgósággal és lelkiismere-
tességgel fogja betölteni hivatalát-

— Kiküldetés. A nm. m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr a folyó évi érettségi vizsgála-
tokra kormányképviselői minőségben a pápai ref. gim-
náziumhoz dr. Zehery Lajos miniszteri osztálytaná-
csost, a csurgói ref. reálgimnáziumhoz Csetri Károly 
budapesti Kölcsey Ferenc reálgimnáziumi tanárt, c. 
K ö z é p i s k o l a i igazgatót küldötte ki. Hasonló kikülde-
tésben részesült dr. Be,ne Kálmán csurgói reálgimn. 
igazgató Hódmezővásárhelyre, dr. Pongrácz József 
theol. tanár Karcagra. 

— Bél Mátyás, a nagy tudós 1684-ben született 
és így most volt születésének kétszázötven esztendeje. 
Kevesen tudják, hogy Bél Pápán is járt iskolába, a 
mi kollégiumunkban. Amint dr. Payr Sándor soproni 
nyug. egyetemi tanár írja a Harangszó április 15-iki 
számában megjelent és Bél Mátyás emlékét feleleve-
nítő cikkében, Bélnek annyira megtetszett Pápán a 
diákruha, a tóga, hogy Besztercebányán ő is ilyenbe 
járatta a nagyobb tanulókat. 

— Dr. Keller Adolf, a genfi Központi Protes-
táns Segélyiroda vezetője, theologiánk tiszteletbeli ta-
nára 35 kötet angol könyvet küldött ajándékba fő-

' iskolánk könyvtárának. A küldemény sok hiányt pótol 
és kiegészít, különösen értékesek az újabban megje-
lent külmissziói könyvek. Fogadják úgy az ajándé-

j kozó newyorki Union Theoiogióal Seminary és a Fe-
\ éeral Council of the Churches oj Christ, valamint a 

közvetítő dr. K>eller ez úton is a Főiskola hálás kö-
j szönetét. 

— Az egyke ügyében április 20 és 21. napjain 
értekezlet lesz Budapesten dr. Ravasz László püspök 
elnöklésével. Előadók lesznek: Szabó Béla miniszteri 
tanácsos, Kiss Géza kákicsi lelkész^ Móricz Miklós 
író, Zekery Lajos egyetemi tanár, Milotay István fő-
szerkesztő, dr. Kádár Mihály főorvos, Muraközy Gyula 
lelkipásztor és Stabó Imre esperes. 

— Új »Kis Tükör« rímen érdekes cikksorozatot 
kezdett dr. Incze Gábor budapesti vallástanár a Deb-
recenben megjelenő Vasárnapban. Az április 1-i szám-
ban Pápáról ír színesen, megkapóan. Eljött március 
15-ikét velünk ünnepelni és az ünnep hangulata ih-
lette beszámolóját. »A szabadság ünnepe Pápán ki-
mondottan a református kollégium lelkének megnyi-
latkozásai Cikkéhez két képet is közöl, az egyik Tóth 
Sándor rajztanár erőteljes linóleum metszetéről ké-
szült, ez az Adásztevelről hazatérő Nagy Mihály rek-
tort ábrázolja, a másik a Kollégium jubiláris érmének 

j az előlapját. 
— A pápai KIE-konferencia műsora e hó 15-én, 

vasárnap délután 3 órakor a református templomban : 
1. Ima(Gluck). Énekli a gyülekezeti énekkar. Vezényel: 
Kiss Árpád ig.-tanító. 2. Szaval Vida Ferenc nagy-
gyimóti ifjú. 3. A város és a falú lelki egysége; dr. 
Tóth Endre theol. ig. előadása. 4. Egy teveli ifjú szava-
lata. 5. Zengjen hálaének. Nagy Gyula főisk. szénior 
hegedűjátéka Gáty Samu theol. orgonakiséretével. 6. Egy 
dákai ifjú szavalata. 7. Én zörgetek! Hatvani Lajos 
s.-lelkész énekszólója Gáty Samu orgonakiséretével. 8. 
Filibér Károly pápai KIE-ifjú szavalata. 9. Záró áhítat: 
Ólé Sándor. 10. XC. zsoltár. Tebenned bíztunk! . . . 

— A dadi református leányok Márta köre az el-
múlt télen is minden kedden délután 4 órától 6 óráig 
tartotta összejöveteleit. Minden egyes alkalommal ta-
nultak új énekeket, készültek vallásos estélyekre. Volt 
játék, felolvasás, bibliaolvasás, éneklés és imádkozás. 
Bibliai elmélkedéseket mindig a lelkipásztor felesége 
tartotta. A tél folyamán a lányok nagy része szavalt a 



vallásos estélyeken. Ö-év este a Márta-kör a KIE-vel 
együtt tartott szilveszteri vallásos estet, hol lélekemelő, 
érdekes jelenetet adtak elő. A Márta-kör tagjai a múlt. 
ősszel elhatározták már, hogy dolgozni fognak azért, 
hogy az urasztalára szép ezüst tálat vehessenek. Mikos 
Lajosné lelkészné különféle kézimunka-terveket készí-
tett. A lányok összehordták az otthon található, nélkü-
lözhető új anyagdarabokat, a selyemdaraboktól az 
otthonszőtt vászonig. Ezeket a legcélszerűbben, nagy 
ízléssel használták fel a lányok ügyes kézimunkáinál, 
így sikerült márc. 18-ára 56 darab kézimunkából álló 
gyönyörű vásárt kiállítaniok az iskolában. Volt ott 
fehérhimzés, keresztöltés, néphimzés, ollózott, rátét-
munka, tűfestés, horgolás, kelimmunka stb. A gyüle-
kezet nagy érdeklődéssel fogadta a gondolatot. A 
kézimunkák legnagyobb része már az első alkalommal 
elkelt. A kézimunka-kiállítás jövedelme a száz P-t 
meghaladja. Isten áldása legyen a dadi református; 
Márta-körön, hogy lehessenek benne a leánylelkek ter-
mékeny talajjá az Úr számára és teremhessék a lélek 
gyümölcseit. 

— Világpropaganda a Biblia melletti bizonyság-
tételre. Keresztyén munkások nagy összejövetele lesz 
Londonban május 4—7-ik napjain. Az összejövetel j 
célja bizonyságot tenni arról, hogy a Szentírás teljejs, ! 
ihletettséggel bír és az Istennek tökéletes, valóságos 
kijelentése. A konferencia összehívói a következő szö-
vegű manifesztumot bocsátották ki: Alulírottak azt 
hiszik, hogy a Biblia melletti bizonyságtétel sürgős 
szükségesség. A világ figyelmét a Biblia iránt újra 
fel kell ébreszteni és az emberiségnek el kell is-
mern ie , l i u g j a B ib l i ában i s ten i köz lés van az e m b e r 
számára. Érezzük, hogy a tervbe vett munka új és 
maradandó érdeklődést fog kelteni a Biblia iránt és 
egy ilyen felhívásra adott felelet az egyesek és nem-
zetek életében erkölcsi gazdagodást és sok lelki áldást 
fog jelenteni. A Biblia bizonyságtevőinek társasága 
ezért konferenciát rendez, amelyből az egész világba 
tiszta és erőteljes felhívás fog kimenni, hogy az em-
beriség térjen vissza a Biblia tiszteletéhez. Ennek a 
tiszteletnek eredményei lennének a Biblia komoly o-l- > 
vasása, a Biblia segítségébe vetett hit és a Biblia I 
bölcs tanításai iránti engedelmesség. Kérjük minden 
keresztyén ember együttérzését és segítségét az Isten 
igéje melletti bizonyságtételhez, mert ezt a mai idők-
ben nagyon szükségesnek véljük. — Az elnökségen 
kivül 28 aláíró szerepel a konferencia összehívói kö-
zött. A jelentkezőknek a következő német nyelvű ira-
tot kell megfelelően kitöltve Rev. E. C. Ummack, 48 
Clareince Road, St. Albans, Herts, England címre el-
küldeni An die Sekreter der Versammlung! So weit j 
die Raumlichkeit der Konferenz es erlaubt, werde j 
ich mich freuen, s. G. W. beizuwohlnem. Ich bin mit 
Christlicher Arbeit im Zusammenhang mit (Angeben j 
Kirche, Orgainization, Genossenschaft usw.) befasst. ; 
Art des Dienstes Narne . . . (Titel; Herr, Frau, 
Fráulein). 

Konfirmációi Emléklapok 
k a p h a t ó k 

a F ő i s k o l a i n y o m d á b a n 
Pápa, Petőfi-utca 13. 

Újonnan megállapított ára darabonként 20 fil-
lér. — 10 darabtól kezdve portómentes szállítás. 
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684/1934. szám. 
F e l h í v á s . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
5000/1934. II.. illetve a m. kir. pénzügyminiszter úr 
19.009/1934. VII. a. szám alatt kelt leirata alapján fel-
hívom az összes utalvánvozási joggal felruházott egy-
házi hatóságokat és hivatalokat, hogy a folyó évtől 
kezdőden a naptári év folyamán előálló minden 1000 
(Egyezer) P-t elérő, illetőleg meghaladó utalványozást 
kimutatásba foglalva havonként a következő hó 10-éig 
az adókivetésnél leendő felhasználás céljából a saját 
székhelyére illetékes pénzügyigazgatósággal közölje-
nek. A kimutatásba a következő adatok foglaltassanak: 
az utalványozás alapját képező szolgáltatás rövid is-
mertetése, az utalványozott neve, lakhelye, illetve te-
lephelye és az utalványozott összeg. 

Amennyiben az utalványozás- (kifizetés) bérleti, 
haszonbérleti, építési, fuvarozási, szolgálati "(munka-
vállalási), vagy egyéb vállalati szerződés alapján rész-
letekben történik, úgy a pénzügyminiszter úr azokat 
a részleteket is kéri a kimuattásba felvenni, amelyek az 
1000 P-t nem érik el, illetőleg nem haladják túl. 

Az utalványozó hatóságok által kiállítandó kimu-
tatásokba az adatszolgáltatás teljességének a biztosí-
tása érdekében minden utalványozást (kifizetést), 
amely az esetleges üzemek, vagy az utalványozási jog-
gal felruházott alárendelt hatóságok (hivatalok), va-
lamint az önálló kezeléssel bíró intézetek, alapok, ala-
pítványok stb. által történik, fel kell venni arrfa való 
tekintet nélkül, hogy a kifizetéssel kapcsolatos kiadás 
milyen módon nyert elszámolást. 

Azok az egyházi hivatalok, intézetek vagy intéz-
mények, amelyeknél az 1933. év folyamán 10.000 
P-t kitevő, vagy ennél magasabb összeg kiutalása for-
dult elő, a végösszegükben 10.000 P-t meghaladó ösz-
szes utalványozásokat (kifizetéseket) a fentieknek meg-
felelően egybegyűjtve és kimutatásba foglalva az 
1934. évi adókivetési munkálatok során leendő feldol-
gozás és felhasználás céljából legkésőbb április hó 
15-ig küldjék meg az illetékes m. kir. pénzügyigaz-
gatóságnak. 

Pápa, 1934. évi április hó 10-én. 
Dr. Antal Géza 

püspök. 

M e g h í v ó . 
A Belsősomogyi Református Lelkészek Önképző 

Társasága Somogyszohon a ref. népiskolában április 
hó 26-án, csütörtökön reggel 8 órai kezdettel tartja V. 
felolvasó ülését az alábbi tárgysorozattal: 

1. Áhítat jelenések 3:7—13 alapján közös biblia-
köri megbeszéléssel. A megbeszélést bevezeti és imá-
val bezárja Kovács Károly. 

2. Schmidt Béla: Az örökélet előcsarnokában. 
3. Fekecs István: Híveink és a Biblia. 
4. B. Major János: Tervszerű gyülekezeti éneklés. 
5. Réthy László: Szabolcska Mihály lírája. 
Hozzászólások minden tárgyhoz. Vendégeket szi-

vesen látunk. 
Orci, 1934 április 10. 

B. Major János elnök. 


