
Huszár Aladár-alap támogatására az egyházi pénztárból évi 
20 pengő hozzájárulást szavazott meg. A délutáni istentisz-
teleten Izsák Aladár, az egyesület egyh. elnöke imádkozott, 
bibliamagyarázatot tartott Szabó Béla. Istentisztelet végeztével 
ifjúsági összejövetelen Izsák Aladár mondott buzdító beszé-
det az ifjúsághoz. A gyülekezet ifjúsága lelkesedve állott az 
ifjúsági munka mellé. Este a templomban a gyülekezet fá-
radhatatlan érdeklődése mellett vallásos estély volt. A mű-
sor kiemelkedő pontjai voltak: 1. Szabó Béla imádsága: 2. 
Zákányi Józsefnek az egyesület megjelent képviselőihez in-
tézett üdvözlése. 3. Izsák Aladár előadása a kálvinizmus 
hódító erejéről. 4. Dr. Boross István ehm. ügyész bizony-
ságtétele a ref. hitről. 5. Keresztes Gyula kaposmérői lelkész 
adhortációja a ref. társadalom anyagi megerősítésének és 
szervezkedésének eszközeiről. 6. Schmidt Béla istvándi lelkész 
bibliamagyarázata. 7. Arany Irénke és Liber István tanító 
szólóéneke. 8. Végül Kovács József rövid hálaadó ima után 
megáldotta az egyházközséget 

— A református középiskolai missziói tanács 
kiküldöttei Karácsony Sándor gimnáziumi tanár, az „Erő" 
ifjúsági lap szerkesztője s Papp Géza budapesti vallástanár, a 
missziói tanács titkára, folyó hó 5-én és 6-án látogatták meg 
gimnáziumunk ifjúságát. A gimnáziumi konfirmált ifjak egyesülete 
szombaton este 8 órakor a konviktus nagytermében szépen sike-
rült, -igen népes szeretetvendégséget rendezett, mely énekkel, 
imádsággal kezdődött és végződött. Karácsony Sándor a diákság 
kedvelt" előadója tartott lebilincselő előadást a csodák realitásáról, 
lic. Rácz Kálmán gimnáziumi vallástanár pedig mélyen járó biblia-
magyarázatot mondott. Szavalatok és zeneszám tették élvezetessé 
a kedves estét, melyen a theológiai s gimnáziumi tanári kar né-
hány tagja s a theológus ifjúság is megjelent. Vasárnap délelőtt 
Papp Géza, a missziói tanács titkára tartott istentiszteletet a 
gimnáziumi tornacsarnokban a gimnáziumi ifjúság s az áll. tanító-
képző-intézet ref. növendékei részére, mely után a felsőbb osztá-
lyosok részére a konviktus helyiségében Karácsony Sándor, az 
alsóbb osztályosok részére a tornateremben Papp Géza vezetésé-
vel megbeszélések folytak a diákság aktuális problémáiról. Vasár-
nap délután az állami tanítóképző-intézetet látogatták meg a ki-
küldöttek, hol a zeneteremben Karácsony Sándor megragadó elő-
adás keretében mutatott rá azokra a nagy feladatokra, melyek 
egyházunk jövendő tanítóira várnak. 

— A Komáromi Református Ifjúsági Egyesület nov. 
6-án este 7 órai kezdettel a Kollégium nagytermében estélyt 
rendezett. Az estélyen Czibor József „laki h.-lelkész tartott 
előadást skóciai emlékeiről, Parais Árpád s.-lelkész, egy-
leti titkár felolvasott, Bazilidesz István pedig szavalt. 

— Iratterjesztésünk ismételten felhívja azon gyü-
lekezeteinket, amelyek még mindig nem számolták el 
az év elején küldött Ruyter-füzeteket, hogy szívesked-
jenek azok árát, vagy a füzeteket legrövidebb idő alatt 
beküldeni. Iratterjesztésünk működését bénítják meg 
gyülekezeteink, ha ilyen sokáig lekötik anyagi erejét. 
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A dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalától. 

2903/1927. sz. 
F e l h í v á s . 

A lelkészi nyugdíjint. végrehajtó bizottsága 3264/927. 
szám alatt arról értesít, hogy a nyugdíjintézeti járulékok be-
fizetése késedelmesen történik, ami által a nyugdíjintézet 
hivatása betöltésében van akadályozva, ez pedig, ha tovább 
is késedelmeskednek az egyházmegyei pénzkezelők a járu-
lék befizetésével, első sorban a lelkész-özvegyeket és árvá-
kat sújtaná. Felhívom a nyúgdíjintézeti járulékokkal hátra-
lékos lelkészeinket, hogy hátralékaikat haladéktalanul küld-
jék be az egyházmegyei nyugdíjintézeti pénzkezelőhöz, hogy 
így a nyugdíjintézet még e hó folyamán hozzájuthasson a 
kirótt járulékokhoz. 

Pápán, 1927. évi november hó 11-én. 
Dr. Antal Géza 

P á l y á z a t . 

A lemondás folytán megüresedett praeoráns-tanítói 
állásra a balatonszepezdi ref. egyház ideiglenes tanítót keres. 

Javadalom: 1. Lakás. 2. 8 m3 tűzifa beszállítva és 
felvágva. 3. 1 Hl. bor. 4. 40 pengő földváltság. 

Kötelessége: Az istentisztelet végzése, ez időszerinti 
egy tanköteles hittan tanítása. 

Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. 
Pályázhatnak nyugdíjasok és B listások. A válasz-

bélyeggel ellátott kérvények ref. lelkészi hivatalhoz Zánka, 
Zala m. küldendők. Pályázati határidő e lapban való meg-
jelenés után 3 hét. Államsegély nincs. 

Az iskolaszék. 

P á l y á z a t . 
A dadi református egyházközség orgonista-kántor-

tanitói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: 210 aranykorona, 21 hektoliter 89 liter 

buza, fele tiszta, fele kétszeres, föld: 22"37 magyarhold, 
tűzifa: 4 öl cserhasáb Jiazaszállítva, lakás természetbeni, 
kert: 675 • - ö l . Stóla. (Értékegység 51.) 

Kötelesség: a presbitérium által rábízott iskolakötele-
sek oktatása s általában a hittan és egyházi ének tanítása, 
orgonista-kántori teendők, egyházi karének tanítása, minden-
nemű gyülekezeti és evangelizáló munkában segédkezés. 

Pályázati okmányok: oklevél, keresztlevél, házasság-
kötési, szolgálati bizonyítvány az iskolai, és gyülekezeti 
munkálkodásról, kommunizmus alatti magatartásról hatósági 
igazolás. 

Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől számí-
tott 10 nap. 

Orgonapróba saját költségen december 4-én. 
Pályázati kérvények válaszbélyeggel ellátva a tatai 

református egyházmegye esperesi hivatalához Szomód, Ko-
márom m. küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 

Dad, 1927 nov. 7-én. 
Presbitérium. 

Pápai egyházraegye tanügyi biz. elnökétől. 

74. tüb./1927. 

Nagytiszteletü Lelkészi, Tekintetes Tanítói Kar! 

F. évi. ehker. gyűlés jkvének 248. pontja alapján föl-
kérem Cimet, hogy az új tankönyvekre vonatkozó észrevé-
vétejeit konkrét formában megjelölve szíveskedjék az ehm. 
tanítóegyesület elnökéhez küldeni; ezeket az észrevételeket 
a tanítóegyesület közgyűlésén való tárgyalás után megfelelő 
javaslattal az ehm. tanügyi bizottságához áttenni szíveskedjék; 

a 231—3. pont fölhívja az egyházmegyék belmissziói 
és tanügyi testületeit, tehát a tanítóegyesületeket is, hogy 
vasárnapi iskolai mintatanítások rendezése által iparkodja-
nak a vallásos nevelés ügyét előre vinni; 

a 231—15. pont a taneredmény szigorúbb elbírálását 
kívánja, amit körfelügyelőinknek és tanítói karunknak fi-
gyelmébe ajánlok. 

Nyárád, 1927 nov. 9. 
Kiss Zoltán 

tiib. elnök. 

Szerkesz tő üzenete . 
K. Z. Nyárád. A kérdéses cikk nem jutott kezemhez. 

Nézz utána a postán. — M. G. Sz. A könyv megérkezett. — Sz. B. 
Hetes. A küldeményt hálásan köszönöm. Kérem további szíves-
ségedet. 


