
— A magyarországi protestáns egyházak közös 
segélyező bizottsága mult hó 23-án gróf Degenfeld 
József konventi világi elnök és Raffay Sándor ev. püspök 
elnöklete mellett Budapesten, a ref. konventi épületben 
gyűlést tartott. A gyűlésen dr. Keller Adolf zürichi ref. lel-
kész, a protestáns egyházak európai segélyező bizottsá-
gának titkára számolt be eddigi útjairól s egyben előadta 
e bizottság jövőben megvalósítandó terveit. Különösen 
hangsúlyozta a világ protestánssága lelki egysége megte-
remtésének szükségességét. Az előadást élénk eszmecsere 
követte. Egyházkerületünket e gyűlésen dr. Darányi Kál-
mán főiskolai gondnok és Tóth Lajos theol. tanár kép-
viselte. 

— Lelkészbeiktatások. Mikos Lajos dadi lelkész-
atyánkfiát március 8-án iktatta be nagy érdeklődés köze-
pette Lőke Károly esperes. — Tánczos Béla iszkaszent-
györgyi lelkésztestvérünket március 22-én iktatták be, az 
ünnepi szónok Miklós Géza székesfehérvári lelkész volt. 
A székesfehérvári gyülekezet nagy küldöttséggel vett részt 
a beiktatáson. 

— A halasi nagy egyház presbitériuma elfogadta a 
lelkészek indítványát, hogy a felnőttek számára konfirmációi 
tanfolyam nyittassék. 

— A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség részéről dr. 
Victor János látogatta meg Pápát. Előadást tartott az ál-
lami tanítóképző-intézet református növendékeinek, a theoló-
gusoknak és a Konfirmált Ifjak szeretetvendégségén. A 
PEKDE tagjaival külön megbeszélést folytatott. 

— Debrecenben az új házaspárok Bibliával való 
megajándékozására egy úrinő 250 drb. Bibliát gyűjtött 
össze, hogyha Rómában szentév van, a kálvinista Rómá-
ban legyen bibliaév. 

— A budapest külső ferencváros-tisztviselőtelepi 
gyülekezetben március 8-án fejeződött be az egy hónapig 
tartott böjt. A böjt alatt a templom-alapra történt adako-
zások eredménye meghaladja a 70 millió koronát. 

— Katonák vallásos estélye. A m. kir. székes-
fehérvári honvéd helyőrség protestáns tisztikara, a katonák 
számára beszerzendő valláserkölcsi irodalom alapjára, márc. 
29-én vallásos estélyt rendezett a székesfehérvári református 
templomban. A műsor a következő volt: Erős várunk . . . 
Gyülekezeti ének (katonazene-kisérettel). Imádkozott Zsu-
pánét Sándor tábori lelkész. Imádkozom, imára fel. Katona-
zene-kisérettel énekelte Szalay László főhadnagy. Ünnepi 
előadást az eszményekről Damó Elemér őrnagy tartott. A 
katonazenekar egyházi zenét adott elő. Bibliamagyarázatot 
Soltész Elemér protestáns tábori püspök tartott. A Refor-
mátus Dalárda a Keresztyének ébredjünk kezdetű kart 
énekelte. Az igen jól sikerült estélyt a Himnusz zárta be. 

— A főiskolai könyvtár értékes ajándékban része-
sült, özv. Széky Aladárné és dr. Széky László Jókai két 
drb. eredeti tollrajzát ajándékozták oda a centenárium alkal-
mából. A rajzok közül az egyik Széky Bélát ábrázolja, 
aki 1841—42. tanévben, mikor Jókai Pápán tanult, főiskolai 
tanár volt. 

— Kacsóh Pongrác, az ismert zeneszerző — akiről 
kevesen tudják, hogy református volt — könyvtárát árve-
rezték nemrégiben a budapesti Lantos-cégnél. Főiskolánk 
is árverezett a díszes kötésű könyvek közt szerényen meg-
húzódó családi Bibliára, — az 1899-es évből való Károlyi-
fordítás — melybe dr. Kacsóh a következőt jegyezte be: 
Első önálló munkám tiszteletdíjából vettem, 1900 szept. 13. 
A Bibliát baráti szivek 900.000 K-ért vásárolták meg és 
visszaadták Kacsóh családjának. Ott van az a legjobb 
helyen. 

— Harangavatás. Az alig 400 lelket számláló héregi 
gyülekezetünk szép jelét adta áldozatkészségének, midőn 
eírekvirált harangja helyébe 425 kg.-os harangot szerzett, 
melynek felavatását március 22-én végezte Lőke Károly 
esperes. 

— A húsvéti szünidő a kerületi tanintézetekben 
ápr. 4-től ápr. 20-ig tart. 

— A kampeni szigorú ref. theológia hallgatói gyűj-
tést indítottak magyar ref. theológusok segélyezésére. Aka-
démiánk Kampenban tanuló növendéke: Szabó Zsigmond 
előadásokat tartott gyülekezetekben a magyarországi viszo-
nyokról. A gyűjtésből 50 holland frtot küldtek, Steenhuis 
theológus, bizottsági titkár által irt meleghangú levél kísé-
retében, két pápai theológus konviktusi segélyezésére. A 
hittestvéri szeretet e megnyilatkozását hosszabb levélben-
köszöntük meg. 

— Kínában egyik, részben keresztyén pénzen fenn-
tartott iskolában a diákok tiltakoztak a bibliának a tan-
tárgyak közé való felvétele ellen. Mint egyik Shanghai 
újság megállapítja, e tiltakozás mögött a bolsevista pro-
paganda rejtőzködik. 

— A székesfehérvári gyülekezet theolőgusaink 
palást-alapjára 300.000 koronát adományozott. Példájuk 
találjon minél számosabb követőre. 

— A Jókai-kiállítás március 31-én zárult be. A 
csaknem 600 drb. kiállítási tárgyat a főiskolai könyvtáron 
kivül a következők szívessége folytán nézhette meg az 
érdeklődő közönség; Özv. Ihász Lajosné és dr. Jókai-
Ihász Miklós 135 darab különféle Jókai-reliquia, a Magyar 
Nemzeti Muzeum könyvtára 32 drb. Jókai-fordítás és kéz-
irat, a székesfehérvári főreáliskola (Vály Miklós hitoktató 
úr szives közvetítésével) 40 drb. Jókai-könyv és kézirat, 
Asztalos Béla nyug. alispán Komáromból és Horváth 
Lajos vármegyei főjegyző Veszprémből Jókai olajfestmé-
nyeit voltak szívesek odakölcsönözni. Rajtuk kivül a kö-
vetkezők állítottak ki: Budapestről: A Nemzeti Muzeum 
régiségtára, Lantos rt., Komáromból: Csizmadia Dániel, 
Székesfehérvárról: Muzeum-egyesület, György Oszkár, özv. 
Molnár Béláné, dr. Sohár Béla, Vértes József, Pápáról: 
Alszeghy Piroska, Állami Tanítóképző, budai Lajos, dr. 
Cseh-Szombathy László, Czucza Emma, Fischer Gyula, 
Főgimn. rajzszertár, Főgimn. természetrajzi szertár, Főisk. 
régiségtár, Geőbel Ilona, Huray János, Jókai-kör, Ifj. képző-
társulat, Kis Tivadar, dr. Kőrös Endre, Krisanich Jolán, 
Losonczi Jenő, Máchik Ida, Pápa város közönsége, Ref. 
Nőnevelő-intézet, dr. Répásy Gyula, Sándor Pál, Tóth 
Endre, Tóth Lajos, Vargha János, dr. Vass Vince, Vozáry 
Erzsébet. A kiállítás alkalmával a következő felülfizetések 
történtek ezer K-ban: Dr. Jókay-Ihász Miklós 100, dr. 
Tenzlinger József 35, dr. Kóródi Simon, dr. Trócsányi 
Dezső 10—10, dr. Sugár Jenő 7, Huray János, Kállay 
Ödön, id. Nánik Pál, Szutter Zoltán, Tánczos Béla, Vozáry 
Erzsébet 5—5, dr. Molnár Jenő 4. Fogadják az összes 
felsoroltak a Főiskola hálás köszönetét. 

— A főiskola alapítása n'égyszázados évfordulójá-
nak miként leendő megünneplésére a főiskolai tanári kar 
bizottságot küldött ki. 

— Takaró Géza newyorki lelkész a Columbia 
egyetemen előadásokat tart a magyar irodalom köréből. 

— A pápai református egyházmegyebeli tanító-
egyesület folyó évi május hó 5-én délelőtt 9 órakor a 
pápai református elemi iskola szokott tantermében tartja 
évi naggyülését, melyre a nagytiszteletü lelkész és tek. 
tanító urakat tisztelettel meghívom. Kérem a nagytiszteletü 
lelkész urakat, hogy ezen meghívást a tanító urakkal kö-
zölni szíveskedjenek. Szeremley Lajos egyesületi elnök. 

— A miskolci ref. egyháznak az 1924. évben 583 
millió korona bevétele volt. 

— Külmisszióra évente 45 millió dollárt fordítanak 
a protestáns egyházak, ebből 40 milliót az északamerikai 
protestáns egyházak adnak. 

— Nyíregyháza városa a Leánykálvineum céljaira 
egyértelmű határozattal téglában és készpénzben 120 millió 
koronát szavazott meg. 

— Az egyesült-államokban levő 57 presbiteriánus 
kollégiumnak 30 millió dollár értékű vagyona van. Ebbe 
az összegbe az épületek nincsenek beleszámítva. 

— A Protestáns Diákmenza átalakítási költségeire 
országos gyűjtés van folyamatban. 


