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Tudnivalók:
Vasárnapi és ünnepi istentisztelet kezdete pont 10 órakor.
Úrvacsorát osztunk a nagy ünnepeken kívül ádvent első 

vasárnapján, újévkor, böjt első vasárnapján, áldozócsütörtökön, a 
reformáció ünnepén s azonkívül akár a templomban akár a csa
ládi otthonban mindannyiszor, valahányszor azt a hivek kívánják.

Az istentiszteletek látogatása, az Ur szent asztalához 
való járulás a kér. hivő fenséges joga és szent kötelessége. 
Nem keresztyén az, aki nem jár az Ur asztalához.

Németnyelvű istentisztelet és úrvacsora osztás nagy- 
csütörtökön d. u. 5 órakor. .

A konfirmációi oktatás husvét utáni kedden d. u, 5 órakor 
veszi kezdetét. A konfirmációi ünnepély áldozócsütörtökön, azaz 
május hó 29-én lesz megtartva. Az ünnepélyes vizsga május 28-án 
délután 5 órakor veszi kezdetét, amelyen az egész gyülekezet 
megjelenése kívánatos.

Aki reversálist ad az megtagadja egyházát.
Karácsonyfa ünnep dec. 23-án d. u. 4 ó.
Karácsony szent esti istentisztelet dec. 24-én d. u. 5 ó.
Gyermekistentiszíelet a hideg téli időt kivéve minden csü

törtökön reggel 8 órakor.
Bibliaóra advent, első szerdájától husvétig, minden szerdán 

d. u. 6 órakor.
Vegyeskar próbaórái a városi zenedében szerdán és pén

tekén este 7 órakor.
Reformációi előadások október minden vasárnapján d. u. 5 ó.
Örökös egyháztagok azon elhalt hívek, akik maguk, vagy 

akiknek emlékére örököseik tesznek az egyház javára megfelelő 
alapítványt.

Beiratások ev. népiskolánkba junius végén.
Gyermekeinket csak a mi népiskolánkba s csak a ref. 

középiskolákba küldjük
Biblia, énekes- és imakönyv, Luther-naptár legyen min

den házben.
Járassuk az Evang. Lapot vagy a „Harangszó“ c. néplapot.
Legyen a Luther-Szövetség és Fillér Egyesület tagja.
Offertórium az egyház javára minden ünnepen és a hónap 

első vasárnapján.
Az egyházi adó az értesítés kézhezvétele után befizetendő.
Szegényekre és betegekre a lelkész figyelme felhívandó.
Szegények javára karácsonyi gyűjtés minden év utolsó 

negyedében.
Mire adakozunk? Egyháznak, szegényeknek, gyámintézet

nek, orgona-alapra.
Mikor adakozzunk? Ha a lelkünk parancsolja. Születés-, 

névnapon, váratlan öröm idején, nagy ünnepek alkalmából, halál
esetkor, virágmegváiíás címén, szeretteink elhalálozása évfordulóján, 
betegségből való felépülés idején stb.

Aki még nem tagja a debreceni egyháznak, jelentkezzék azonnal.



„Beleli az idő, térjetek meg és higy- 
jelek az evangyéliomban".»  Márk 1 J5

Szeretett Híveim !
A Gondviselés .kegyelme folytán ismét elérkezett az évi 

számadás ideje. Vessünk hát számot arról, amit egyházi és benső 
vallásos életünk terén tettünk, avagy tenni elmulasztottunk. Aláz
zuk meg magunkat áhítatos néma csöndben az Örökkévaló előtt 
s zárjuk szívünkbe Jézus bünbanatra intő szózatát: „Betelt az idő, 
térjetek meg és higyjetek az evangyéliomban1'. (Márk 1. 15.)

Mintha csak nekünk, a győztesek által halálra ítélt, az er
kölcsi lejtőn mindinkább alább szálló, nemzeti sirunk felett ön
feledt haláltáncot járó keresztyén magyarságnak szólna a Meg
váltó üzenete. A keresztyén felbuzdulásnak vélt évek előtti lelke
sedés már teljesen léhanyatlott. A vallás és egyház régi ellensé
gei újból döngetik a protestantizmus 4 évszázados épületét — 
hiszem, hogy most is hiába, mert „Erős várunk nekünk az isten".

Munkás és egyház
Az egyik tábor, a nagy tömegek tábora, céltudatos idegen 

vezetés alatt szívós tervszerűséggel akarja irtani mindazt, ami az 
emberben vallásos életet jelent. A nagyrészt jóindulatú munkás 
szinte érthetetlenül hátat fordít annak az egyháznak, melynek egy
kor hűséget fogadott s az ateizmus és nemzetköziség alapján álfó 
közösség felé vonzódik, holott ami oldalunkon volna a helye, mert 
egyházunk jézus nyomán mindenkor az elhagyottak, elnyomottak, 
szegények oltalmazója, védője volt s az akart lenni. Az evangéli
kus munkásnak és evangélikus polgárnak feltétlenül egymásra kell 
találnia, közöttünk nem lehet áthidalhatatlan űr, a kölcsönös 
munkamegbecsülés elvét a gyakorlatban foganatosítva, találkoznunk 
kell az evangyéliom íundámentumán. Ez,nem osztály, henem nem
zeti, a polgár és munkás legelemibb egyéni érdeke. Közöttünk 
nem lehet személy válogatás. „Egy a ti Mesteretek, a Krisztus ; ti 
pedig mindnyájan testvérek vagytok."

Róma.
A protestantizmus másik‘ jelentékeny, az európai megújhodás 

útján haladó ellenfele: Róma. Minden megmozdulásunkat ideges 
nyugtalansággal kiséri s szintéi lehetetlenné teszi a nemzet újjá
építésében annyira szükséges keresztyén együttműködést. A vegyes
házasságokra vonatkozó rideg pápai intézkedésnek hazánkra való 
kiterjesztése, egyházunknak a szentesített törvény alapján gyakorolt
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földigénylése és a nemzeti ünnepek alkalmából tartott közös isten
tiszteletek elleni tiltakozása — melynek következtében legutóbb a 
református Kormányzó Őfőméltósága* névnapján tartott tábori isten
tiszteleten a protestáns tábori püspök szóhoz nem jutott — mind 
egy-egy kardcsapása annak a küzdelemnek, amit az ősellenség 
most is folytat ellenünk.

Evangyéliumi Öntudat
Evangélikus egyházunknak hazánkban sohasem voltak ag- 

ressiv, támadó céljai, viszont az önvédelem legszentebb köteles
ségünk. Az említett táborokkal folytatandó küzdelemben nem kard- 
csörtetésre, sem egyenetlenséget szító f e l e ’*ezetieskedésre, sem a 
nemzeti életet megörlő osztályharcra, hanem evangyéiiumi lélekre 
van szükségünk. Az alvókat fel kell ébresztenünk, a közönyöseket 
fel kell ráznunk, a félrevezetteket fel keli világosítanunk s az éber 
evangélikus öntudattal erőt kell mutatnunk és’ hatalmat kell gya
korolnunk azokkal szemben, akik pusztulásunkat akarják. Ezen a 
ponton minden egyház találkozik egyetemes egyházunk nemzet 
építő, kultúrát szolgáló céljaival. Evangélikusokra van szükségünk, 
„akik nem színből, de szivböt“ azok , evangélikusokra, akik tudnak 
imádkozni, tudnak lángolni és áldozni az evangyélium ügyéért.

Ilyen öntudat ébresztése, ennek megfelelő nemzedék neve
lése, élni akaró egyházunk elengedhetetlen feladata. Ebből részt 
kell vennünk nekünk is, debreceni evangélikusoknak. Ezekben 
meg van határozva egyházunk további haladásának az iránya. El
veink gyakorlati megvalósítására sorompóba hívok az egyetemes 
egyház Luther által hirdetett „egyetemes papság1' nemes elve alapján 
mindenkit, aki evangélikus egyházát szereti s annak boldogulását 
szívén viseli,

Belmissió. Biblia óra.
Jól tudom, hogy rohanó életünkben a vasárnapi istentisztelet 

megtartásában nem merülhet ki a lelkipásztor és az egyház mun
kája. Ennek teljes tudatában igyekeztem az elmúlt évben is a bel- 
missió gyakorlásával a hívek között járva; a gyülekezeti tagok és 
és az egyház között élő, benső viszonyt teremteni, istentisztele
teink látogatottsága aránylagosan kielégítő, talán kedvezőnek is 
mondható. Szükségesnek tartom annak a megemlítését, hogy az 
egyháztanács tagjait nagyobb számban szeretném templomunkban 
látni, viszont feltűnő, hogy a férfiak a nőknél sokkal buzgóbban 
látogatják az istentiszteletet. Ennek oka talán a nehéz gazdasági 
viszonyokból fakadó, segéderőket nélkülöző, többszörös házirnun-
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kákbafi keresendő. Évtizedekkel annákelőtte ily külső körülmények 
nem tarthatták vissza az embert az Úr házából, másrészt volt idő 
arra is, hogy eleink családi körben vasár- és hétköznap is fog
lalkoztak az Élet Könyvével a Bibliával. E célt szolgálva újévtől 
búsvétig, ősszel pedig advent első szerdájától folytatólagosan min
den hét szerdáján biblia-órát tartok, amelyen előbb a hegyi b e 
széd, most pedig Jézus példázatai képezik a megbeszélés tárgyát; 
A látogatók száma nagyon változó, hol többen, hol kevesebben 
vagyunk. Híveink még nem szoktak hozzá a folytatólagos, terv
szerű biblia-olvasáshoz, hiszem azonban, hogy előbb-utóbb ez is 
általános életszükségletünk lesz.

Szegény-ügy. Karácsonyi gyűjtés. 
Karácsonyfa ünnep.

A betegség és szegénység ma nagyobb hatalom, mint bár
mikor annakelötte. A gazdasági viszonyokból fakadó hiányos táp
lálkozás és általános munkahiány ezer és ezer baj forrása. A be
tegek, elsősorban a segélyre szoruló betegek és szegények felke
resése és hathatós segélyezése belmissiói munkáin egyik legfon
tosabb teendője volt. Ezúton is kérem a híveket, hívják fel minden 
betegre és valóban szegényre, bármely osztályhoz tartozzék is, — 
figyelmemet, azokhoz kell kétszeres buzgősággal elvinnem a vi
gasztaló, a bátorító, gyógyító Igét s ott kell éreztetnem a hit cse
lekvő szeretetét.

A női Fillér Egyesület, amelynek jelentéséről alább számo
lunk be, havonta segélyezte a legnagyobb Ínségben szenvedő hí
veinket, a buzgó hölgyek mindenkor segítségemre siettek, ha egy- 
egy nagyon Ínséges családra hívtam fel a figyelmet, az árvákról 
pedig a Scliáffer árvaalap gondoskodott.

A karácsonyi szegény gyűjtést az év utolsó negyedében 
gyűjtőívek nélkül foganatosítottam. Gyüjtőívvel senkit sem zaklat
tam, aki adakozni akart, az októbertől kezdve havonta, vagy egy
szerre hozta el jószívű adományát. Nem a nqgy összegekre, ha
nem inkább arra a körülményre akarom a fősúlyt fektetni, hogy 
lehetőleg mindenki áldozzon nélkülözhető koronáiból a szeretet 
oltárán. E gyűjtés, melynek pontos kimutatását mellékelem, kész
pénzben : 1,096.172 K-t eredményezett, a természetbeni adomá
nyok december havi minimális értéke 800.000 K. Összesen : 
1,896.172 K. Ezen jelentékeny összegből egy koronát sem hasz
náltunk fel.administrációra, hanem az egész összeget az egyház- 
tanácsnak benyújtott részletes elszámolás szerint liszt, zsír, bur
gonya, fa, kalács és pénz alakjában kiosztottuk azok között, akik
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a Luther Szövetség elnökéből, egyházfelügyelőből, másodíelügyelő
ből, nőegyesületi elnökből és a lelkészből álló bizottság lelkiisme
rete szerint a segélyre valóban rászorultak. Az adakozók bizonyo
sak lehetnek arról, hogy adományuk valóban jó helyre került. 
Ezen minden év őszén megindítandó gyűjtésre való önkéntes ada
kozás szeretném, ha vérré válna mindnyájunkban.

December 23-án gyertyafényben úszó, ragyogó karácsonyfa 
fogadta templomunkban növendékeinket és a híveket. A Megváltó 
születéséről való áhítatos megemlékezés után, minden gyermek 
apróbb ajándékban részesült. Az ünnepély rendezésén a Fillér 
Egyesület áldozatkész, buzgó hölgyei fáradoztak.

Árvaügy. Árvaház.
Nemes alapítványt tevők, néhai Scháfer Ferdinánd és neje 

Legánvi Juliánná vagyonát képező két bérházból és 180 hold föld
ből álló és négy ötödrészben az egyháztanácsból választott intézőség 
kezelése alatt álló Bcháffer árvaalapitvány megadja a módot arra, 
hogy ebből a mérhetetlen értéket képviselő vagyonból, sokakra 
áldást fakasztó belmissziói telepet létesítsünk. Az 1922 október 
elején' életbe lépett új bérleti szerződés 1923 őszén éreztette a 
maga előnyös hatását. A követelt évi jelentés és részletes elszá
molás a felügyeleti hatóságoknak be lett mutatva. Jelenleg 24 árva 
(18 evangélikus, 2 ev. szülő ref. árvája és 4 idegen árva; alapitó 
levél szerint más vallási! is felvehető) részesül évi 3 mázsa búza 
és némi pótsegélyben. Az árvák 4 kivételével, akik a kollégiumi 
,-nternátusban vannak elhelyezve, félárvák s otthon nevelődnek. 
Ezen anyagi támogatáson kívül az épületek részleges tatarozása 
igényelt nagyobb összeget. A tiszta jövedelem miniszteri rendel
kezés alapján buzakölcsön alakjában tartalékoltatok s ez folytatódni 
fog a lakások felszabaditasáig, amikor azu an a tartalék tőkéből 
előteremthetők lesznek a szükséges beruházások s az árvaház 
azután végre megkezdheti az áldott örökhagyók rendelkezése foly
tán a maga áldásom munkáját. Kívánatosnak tartanám az árvaháznak 
egy diakonissza által való vezetését. Az anyagi megerősödés után 
bizonyára abban a helyzetben is lesz az alapítvány, hogy 1— 2 
szobát átengedjen tanuló diakoniss za nővéreknek,, akik az itteni 
klinikákon elsajátíthatnák a-betegápolás önfeláldozást igénylő ko
moly teendőit s az árvaházban részünkről gondoskodván azok 
megfelelő vallásos irányításáról, megvethetnek alapját az annyira 
szükséges evangélikus diakonissza képző intézetünknek.

Bízom benne, hogy kölcsönös jóakarattal, az egyetemes egy
ház támogatásával 'e z t az ügyet is dűlőre fogjuk vinni. Végre
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lecsendesedik a Scháfer árvaház sok vihart látott ügye s az alapít
ványból majd áldás fakad az árvákra és elhagyatottakra.

Keresztelés. Konfirmáció,
Született és a keresztség szentségében részesült 20 gyermek 

(Héttel kevesebb mint 1922-ben.) A keresztelésekkel kapcsolatban 
arra kérem a híveket, hogy amennyiben azok - ami kívánatos 
is — a templomban eszközöltetnek, hogy erre az alkalomra a ke
resztszülőket lehetőleg mindig, azonkívül pedig a rokonokat, 
hozzátartozókat és ismerősöket hívják meg, hadd legyen a keresz- 
telés, mint régen volt, egy meleg, szíveket egymáshoz vezérlő, 
áhítatos igaz családi ünnep.

Konfirmálódott 20 gyermek. (Annyi mint tavaly.) Ez ünne
pélyünk együtt tartatott a renovált templom püspöki felszente
lésével kapcsolatosan, mely alkalomból Geduly Henrik tiszakerületi 
püspök úr áldotta meg az Úr szent asztalához első ízben járuló 
gyermekeinket. Ez ünnepélyt mindenkor áldozócsütörtökön tartjuk. 
Az előtte való szerdán a konfirmandusok nyilvános vizsgán bi
zonyságot tesznek a hitükben való jártasságukról. Kívánatos, hogy 
ezen a vizsgán minden egyháztag megjelenjen s így tanujelét adja 
az egyházi élet iránti érdeklőnésének.

Hozzánk áttért 13, tőlünk kitért 8 egyén. A kitérők egyike 
sem volt egyházunk nyilvántartott tagja.

Úrvacsoraosztás.
Itt örvendetes emelkedésről tehetünk bizonyságot. 1921-ben 

123-an, 1922-ban 245-en, 1923-ban pedig 488-an járultak az Úr 
szent asztalához. Legyen e szám növekedéséért hála a Gondvise
lésnek, vajha mindazok, akik az Úr szent vacsorájával éltek, egy- 
egv lépéssel közelebb jutottak volna az élő Istenhez. Bárha a ne
mes példa hatna s ne volna egyetlen-egy hívünk sem, aki idő- 
közönkint ne járulna az Úr aszúidhoz, hadd kiáltsam oda azok
nak, akiket illet, nem keresztyén az, aki nem járül az Úr szent 
vacsorájához.

Házasságkötés. Reversális.
A házasságkötések statisztikája lesújtóan szomorú. Ez nem

csak az itteni régebbi vallásos nevelés hiányainak, alföldi szórvány 
voltunknak, hanem az egész egyetemes egyházban hiányosan gya
korolt vallástanításnak a folyománya. Összesen 1 tiszta pár kötött 
házasságot s 28 esetben az egyik fél volt evangélikus. 2-en re- 
verzálist adtak javunkra, reverzálist nem kötött 16 pár. Ami temp
lomunkban esküdött a tiszta ev. párral együtt 11 (—7). Reversá-
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üst adott kárunkra s természetesen nálunk -nem esküdött 9 pár. 
3 esetben pedig sikerült a készülő s csaknem megígért reversális 
adást megakadályoznom. E hűtlenséget elkövetett egyháztagok 
közül 3-an szórványban élő egyének voltak, akik írásbeli meg
keresésemre ittjártukban fel nem kerestek. 4-en érdekből tagadták 
meg egyházunkat/ 1 a vallás iránti teljes közömbösségből 1 pe
dig állítólag csak a házasságkötés előtt tudta meg, hogy evangé
likus. Ez a statisztika f  jdalmas pontja egyházi életünknek, meg
szüntetése céltudatos, kitartó munkát kíván lelkésztől és hívőktől 
egyaránt. Legyünk minden kötendő házasságnál mindnyájan résen 
s igyekezzünk meggátolni a tervezett hűtlenséget, értessük meg a 
jegyesekkel, hogy nincsen joguk megtagadni az utódoktól ama 
tiszta hitet, amelyért az ősök vére folyt.

Meghalt 24 egyén. (Kettővel több mint az előző évben.)

Vallásos nevelés. Gyermek istentisztelet.
Szülői értekezlet.

A magyar kir. kormány ama méltányos intézkedése alapján, 
mely szerint az önálló, államilag fizetett hitoktatói állások szerve
zéséhez szükséges növendék létszámot leszállította, módunkban 
volt a vallástanítás rég vajúdó kérdését, az egyház anyagi meg- 
terheltetése nélkül rendezni. A közgyűlés által megválasztott vallás
tanárt, az egyház volt segédlelkészét Lábossá Lajost az állam hit
oktatónak elismerte s részére a középiskolai tanároknak járó ösz- 
szes illetékeket kiutalta. Ennek folytán az eddigi osztályösszevoná
sok megszűntek s az összes iskolákban a kereskedő- és iparos
tanonciskolákat is beleértve a vallásíanítás a szükséges óraszám
ban a tanév elején megindult és rendes mederben folytatódik.

Elemi iskolai növendékeink részére a hideg téli időt kivéve, 
minden csütörtökön reggel a tanítást megelőzően gyermek isten
tiszteletet tartottunk. Vajha ebből is áldás fakadna gyermekeinkre!

Az ének az evangélikus istentisztelet lényeges alkotó része ' 
lévén, súlyt helyezünk az egyházi énekek elsajátítására. E célt 
szolgálták a vasárnapi istentiszteletek előtt 9— 10 óráig tartott 

^énekórák.
A vallásos nevelésnél elengedhetetlenül szükséges lévén a 

család odaadó közreműködése, vallástanítási szülői értekezletet 
tartottunk, amelyen megvilágítottuk a vallásos nevelés terén a 
szülő és a család szerepét.

Iskola ügy.
Városunkban legjobbnak elismert népiskolánk fejlesztése te

rén, is tettünk egy lépést. Egy új állás szervezésével 3 tanerőssé
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vált iskolánk. A kultuszkonnány legutóbbi intézkedése folytán, 
mely jelentős terheket ró az iskolafenntartóra, csaknem kétségessé 
vált merész vállalkozásunk. A szülők megértő anyagi támogatása 
folytán biztosítottnak látom a 3 tanítói állást, a további fejlesztésről 
és a tervezett iskola orvosi állás szervezéséről a mai gazdasági 
viszonyok miatt, sajnos még nem beszélhetünk. A közgyűlés által 
megválasztott, de jelenleg még mint állami beosztott 3. tanító mű
ködik Földes Elek, akinek működése elé reménységgel tekintünk.

Iskolánk megtartotta a vallásos és egyházias szellem ápolá
sát célzó ünnepélyeket, jelentékeny összegeket gyűjtött számos jó
tékony célra.

A tanítók és szülök közötti érintkezés állandó volt. Termé
kenyítő hatással voltak a szülői értekezletek, amelyeken Polster A. 
igazgató, Elefánty S. tanítókon kívül dr Balogh János orvos tar
tottak értékes előadásokat.

A nyilvános vizsgák ezéven is megmutatták, hogy iskolánk 
valóban rászolgál jó hírnevére.

Ezzel kapcsolatban kérem a szülőket, hogy elemi iskolás 
gyermekeiket, még ha távol laknak is, a mi iskolánkba járassák, 
illő, hogy minden ev. gyermek az ev. népiskola növendéke legyen. 
Azon szülőket pedig, akiknek gyermekéi a  népiskolát elvégzik, 
nyomai ékkai arra kérem, hogy gyermekeiket csakis a  testvér refor
mátus iskolákba küldjék, ahol azokat minden rejtett cél nélkül 
fogadják.

t

E  kérést nem egyéni ellenszenvből, hanem több adott esetből 
kifolyólag, különösen a leánygyermekek jó l  felfogott lelkinyugalma 
érdekében intézem mindazokhoz, akiket illet.

Luther Szövetség.
Estélyek. Előadások, Vegyeskar. Ifjúsági Egyesület.

A hívek társadalmi tömörítésében óriási erő rejlik, e körül
ményt Róma rég felismerte s a  maga céljaira alaposan kihasználta. 
Mi ezen a téren még a kezdet kezdetén vagyunk. A Luther 
Szövetség szükségessége még nem ment át a köztudatba. A lel
készlak földszinti lakásának felszababudulása idején gondoskodni 
fogunk megfelelő tanácsterem létesítésétől, amely — habár kis 
körben is — előfogja segíteni a hívek közötti annyira szükséges 
érintkezés élénkítését.

A Luther Szövetség dr Gatánffy János és Benyáts Emil 
elnöklete alatt számos estélyt és előadást tartott, melyek mind a 
hitélet mélyítését szolgálták 1923-ban a következő előadóink 
voltak : Br. Kaas Albert (alkalmi beszéd a Petőfi ünnepen.) Hamvas
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József iró (Petőfi és a művészet.) Dr Galánffy János kormányfő
tanácsos (megnyitó a Petőfi ünnepélyen és az első bibliaórán.) 
Dr Deák János egyet, tanár (Eperjes múltja.) Dr Haendel Vilmos 
egyet, tanár, egyházfelügyelő (Ref. emlékbeszéd.) Kálmán Rezső 
orosházi lelkész (Munka és hit.) Dr Bruckner Győző miskolci 
jogakad. dékán ( a Mikulás kultusz eredete és jelentősége.) A 
gyülekezeti lelkész (a modern ember és a biblia, a biblia sociális 
gondolatai, miért vagyok evangélikus, külföldi utam.)

Az október minden vasárnapján tartott hitvédelmi előadások 
az evangélikus öntudat ébresztését szolgálták.

A megszállt magyar városokról való megemlékezést termé
szetesen, folytatjuk.

A vegyeskar Elefánty Sándor karnagy vezetésével, a buzgó • 
hölgyek és férfiak odaadó közreműködésével szép sikereket aratott 
mindenkor emelte az ünnepi istentiszteletek és estélyek áhítatát. 
Illesse köszönet és elismerés mindazokat, akik bűzgósággal szol
gálják és anyagilag támoga jak a Luther Szövetség e fontos szervét

A Szövetség ifjúsági osztálya az ősz folyamán szintén meg
alakult. Bízunk benne, hogy a vallástanár megfelelő irányítása 
mellett híven és eredményesen fogja szolgálni a megkonfirmált 
ifjúság vallásos nevelését.

Az egyetemi hallgatókkal szintén igyekszem kapcsolatot ke
resni s hiszem, hogy sikerülni fog a szövetség főiskolai hallgatók 
szakosztályának élő szervét megteremteni.

A szövetség munkájáról megemlékezve, felkérek minden 
egyháztagot a Luther Szövetségbe való belépésre.

Fillér Egyesület.
Az 1886-ban alakult egyesület özv. Géresi Kálmánné, özv. 

Havas Kálmánné és dr Horvay Róbert fáradhatatlan vezetése alatt 
á megszokott keretek között folytatta működését. A február havá
ban rendezett teaestély, május havában a Csokonai színházban 
rendezett, zsúfolt házat vonzott műkedvelői előadás megmútatta, 
hogy nőegyesületünk tisztes helyet foglal el városunk társadalmi 
életében. Az ezen előadásokból és a tagdíjakból származó jövede
lemből havonta állandó támogatásban részesült néhány szegé
nyünk, jelentékeny összeggel hozzájárultunk a templomrenoválás, 
a gyámintézet gyűjtéséhez és a vegyeskar kiadásainak némi fede
zéséhez.

Áldozatkész hölgyeink készséges természetbeni adományokkal 
lehetővé tették az egyházmegyei felügyelőiktatás alkalmából itt 
tartott egyházmegyei közgyűlés tagjainak megvendégelését s való-
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bán a karácsonyi szeretetnek megfelelően előkészítették s megren
dezték a templomunkban tartott karácsonyfa ünnepélyt.

Szálljon nemes hölgyeink mindegyikére az Úr áldása! Vajha 
nemes példájuk számos követőre találna, bárha mindenki tagja 
lenne dolgozni akaró Fillér Egyesületünknek!

Templomrenoválás. Örökös egyháztagok. 
Adományok. «

Dacára ismert gazdasági vikzonyainknak, itt is megerősödé
sünkről tehetünk bizonyságot. Híveink tudva azt, hogy vagyonunk 
nincsen és látva pénzünk rohamos elértéktelenedését, szinte ne
mes versenyre keltek az adófizetés és önkéntes adakozás 
terén. Alig volt vasárnap, amikor jelentékeny adakozásokról 
nem tettem jelentést. A befizetési lapok útján bevezetett új 
adófizetési módot híveink szívesen fogadták s kötelezettségeiket 
példásan teljesítették. Ennek folytán kifizettük fennálló tartozá
sainkat s teljesíthettük a tisztviselőkkel szemben fennálló kötelezett
ségeinket.

Az óév estéjén a templomrenoválás érdekében elhangzott 
felhívásom sokszoros visszhangra talált s áldozó csütörtökön a 
confirmátió napján a már renovált s Geduly Henrik püspök által 
felavatott templomban dicsérhettük az Urat.

Összes egyházi épületeink most kifogástalan rendben vaunak 
és rendkívüli munkákra egyenlőre nincsen szükség. Azt örömmel 
áilapítjük meg azon megjegyzéssel, hogy az elmúlt • kétévben fo
ganatosított renoválásokat mindig a közvetlenül beállott nagyobb 
drágaság előtt foganatosítottuk, ha ezt nem tettük volna, mind
ezekről hosszú időre le kellett volna mondanunk.

Egyházunk erősebb anyagi megalapozása elsőrendű szük
ségletünk lévén, kívánatos, hogy a jelen nemzedék az elhal
tak emlékét megfelelő alapítványokkal megörökítse s így hadd 
rgyog jon  az „örökös egy házi a g ok11 emléke követendő példáid a 
jövendőnek.

Megemlítve, hogy segélyt nyújtottunk a ílieol. és Luther ott
honnak, ev. sajtónak, gyámintézetnek, német egyházaknak, köz- 
löm, hogy az alább feltüntetett kimutatás szerint, értékes tárgyi 
adományokon és a kivetett adón kívül 3,621 .Old korona önkéntes 
adományokban részesültünk híveink részéről.

Csak ezen nagymérvű áldozatkészség tette lehetővé ügyeink 
rendezését. Megjegyzést néni fűzök ezen eredményhez, hanem ál
dom érte a Gondviselést.
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Vidéki hívek. Sajtó. Gyűlések. Testvériség. 
Személyi ügyek.

Istentiszteletet tartottam Paliagon és Berettyóújfalun. Ezzel 
felkerestem nagyjából ez összes szórványokat, csak Hajdúnánás 
van még bátra, ahol még nem akadt senki, aki kijövetelemet elő
készítette volna. A vidék újbóli felkeresését természetesen folytatón'].

A helybeli hívekkel igyekeztem a személyi érintkezésen ki- 
völ — addig is míg gyülekezeti lapunk lesz — körlevél, a külön
féle meghívókra, értesítésekre rányomatott közlemények és a hely
beli napisajtó útján érintkezni. Fogadja a sajtó önzetlenségéért 
hálás köszönetünket.

Ügyeinket 3 tanács és 6 közgyűlésen intéztük, azok mindig 
látogatottak és szenvedélymentes komoly lefolyásnak voltak. Ér
deklődő nő testvéreinket gyűléseinken mindig szívesen láttuk, s 
kérjük az érdeklődést továbbra is. Szeptemberben itt tartatott az 
egyházmegyei közgyűlés, mely alkalomból beiktatást nyert dr 
Haendel Vilmos, az új egyházmegyei felügyelő.

Testvéri szeretettel szolgálta egyházunkat az egész éven át, 
de különösen a lelkész nyári tanulmány útja idején Fdbry Tivadar 
helybeli tábori lelkész.

jó l esett élveznünk a református egyház részéről a testvériség 
nemes ápolását. Dr Baltazár Dezső ref. püspök, dr Révész Imre, 
Baja Mihály, Uray Sándor ref. lelkészek mind megjelentek szó
székünkön s hirdették az Igét. Viszont a gyülekezeti lelkész a 
Nagy-, a Kis- és a Kossuth-utcai ref. templomokban tartott isten
tiszteleteket.

Összefoglalás.
A megvetett alapokra az elmúlt évben — itt működésem má

sodik évében — tovább építettünk. Megállapíthatjuk, hogy a hit
élet fellendült, bizonysága annak az úrvacsorázók létszámának 
jelentékeny gyarapodása s a nagymérvű áldozatkészség, rendbe 
hoztuk az anyagiakat, az épületeket, megfelelően gondoskodtunk 
az ifjúság további vallásos neveléséről s végül fejlesztettük isko
lánkat. Legyen mindezen látható eredményekért hála az örökké
való istennek, köszönet buzgó világi vezéreinknek, az egyház
tanácsnak és műiden igaz hívünknek.

A további haladáshoz, a hiányok pótlásához pe^ig szálljon 
reánk erő és á'uiás Attól, Aki minden áldás örök forrása.

Debrecen, 1924 március hava.
Lelkipásztori áldáskívánással 

Farkas Győző.



Adományok az egyház javára az 1923. évben.
(Lezárva 1923 december 31 én )

*Úuszár Miklós elhunyt fia emlékére egy méhkaptáft méh- 
törzzsel adott. Dr Récsey Ferenc 200, Zsáry A. 400, Szeleczky
J. -né 500, Krisch T. 200, dr Máyer E. 150, 1922. évi karácsonyi 
gyűjtésből 12.681, Materny járulék 18.7(30, Fillér Egylet 8000, 
Hangya 3000, Ratkovszky Béláné 800, Sztankay F. B. 1000, özv. 
Ébert K-né 400, Konfirmandusok 1730, Hornyák András hagyaté
kából 1000, Matisz T. 150, Piatty Dezső 1 OCX), Kun G.-n<r 1000, 
özv. Ratkovszky B.-né 2000, Nagy S.-né 1000, Burdáts Károly 
500, Martsik J. 500, Fabók A. R. 5000, Turcsek 2000 Sonyák 
M. 1000, Feix J.-né 500, Dániel S. 1000, N. T. 20.000, S. j.  
2800, Csiszár S.-né 2300, dr Gabala józsefné 2000, Paul 0 .  3000, 
Hajdú J.-né 100, Burdáts K. 2500, Krisch K. 800, Baldácsy se
gély 100.000, Szarka Lászlóné 500, dr. Galánffy J. 50,000, Váray 
Elsa 1000, Ambrus M. 5000, Névtelen szülei emlékére 5000, Varga 
nővérek 2000, Kristóf J.-né 5000, Skrovina J. 5000, .ifj. Almási
K. 3000, Lavotta E. 5000, özv. Ébert K.-né 5000, Neubauer fiuk
100.000, Sturm János egyháznak és iskolának 200.000, Adriányi 
Kornél útján 400.000, Havas Kálmán emlékére koszorúmegváltás 
címén 187,115, Huszár Miklós fia emlékére 50.000 kor. Összesen
I ,  199.526 korona.

Oltárgyertyát adott BenyátsErnő. Úrvacsorái bort: özv.Géresiné, 
Benyáts, dr Horvay, Sturm, ifj. Gyürky, Kontsek K,, Röllig Edéné.

Templomrenováíásra adakoztak;
(Március és április h napban)

Nagy József elhunyt gyermekei emlékére uj oltárképet, fiai 
konfirmációja alkalmából uj konfirmáció emléklapot adott, Zsáry A. 
600, Szeleczky J.-né 1000, ifj. Alrnássy K. 200, Alinássy E. 
100, Garai M. 1000, ifj. Krausz K 500, Krisch T. 10.000, 
Bosznay D, 4352, Alföldi Takarékpénztár 2000, F. Gy. 1000, 
Drezdner J. 600, Fillér Egylet 30.000, Pap Róza édesanyja emlé
kére 200, Agárdy K.-né 300, Hangya 2000, Máyer János Antal
10.000, dr Máyer Elek 500, Porubszky Gyűía 1000, Molnár j. 
400, dr. Iványi B.-né 3000, Tamássy L. 300, dr Máyer A. 600, 
gyüjtőívén 3800, Stenczel 7500, Hajdú J. édesanyja emlékére 150, 
Hajdú B. 30, Magyar Leszámítoló Bank 5000, Materny M. 200, 
Hámarin R. 1000, özv. üéresi K.-né 1000, Telegdy Á,-né 300, 
Juhos Imréné 400, K. Metyner A. 1000, Pábor J, 200, Fabók A. 
500, Hajdú Józsefné ívén 857, özv. Julow Lajosné és gyermekei 
5000, Kondor M. és neje 500, Feix S.-né 200, Martsik j .  2000, 
Dániel S. 500, dr. Galánffy J. 3000, Materny K. 100, Gál J. 300, 
Schlachta S. 1000, Burdáts K. 100, Bálint L. 1000, id. Almási 
K. 500, Almási R. 500, Almási K. 500, Adriányi K. 1000, Almási
J. 500, Rozenberg E. 300, dr G. E. 300, Lavotta 300, John R. 
200, R. 1. 100, Sz, F. 500, Uray. S. 5Ó0, Tóth S. 300, Szűcs M, 
Gy. 1000. Wawrinszky G. 200, dr Ádor D.-né 500, Palczer J.-né 
1000, Nőth A.-né 500, N. N. 300, Debreceni Első.Takarék 25.000,

13
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Petőfi-estélyből 7112, N. N. 100, özv. Konrád D.-né és tanítványa 
3100, Weszter B. 2000, S. E. 500, özv. Tóth K.-ne 300, dr Ko- 
vách Elemérné 300, Tátray E. 300, Frank J. 500, özv. Müqfiich 
A.-né 1Ó00, Váray E. 500, Közgazdasági Bank 3000, Tikos Ist
vánná ívén 840, Halmágyi Gy. és neje 1000, Wersényi T.-né 
5000, Csapó J.-né 1500, Korbély J. 1000, Hütter K. 350, Miha- 
lovits j .  50(X), Samlyák M.-né 300, Neubauer S. 500, Neuhauser
L. -né 500, özv. Heinrichné 100, Hentschy J. 300, dr Pap K.-né 
500, Fuchs 1. 150, Balog M. 50, Neubauer J.-né 1000, Sch. N. 
300, Zajáez j.  100, Kontsek Gézáné 2000, N. N. 1000, Fabók A. 
R. 1000, Lipták- D. 500, Majoros R.-né 600, dr Homolia L. 1000, 
Glózer D. 500, v. v. Boczkó B. 1000, Forgalmi Bank 5000, Bo- 
hus G. 500, Kaszaniezky E. 1000, Kereskedelmi Bank 10.000, 
Rézbútorgyár 2000. Gépgyár 2000, Miinnich A, 1000, Sesztina J. 
1000, N. N. 3000, N. N. 4000, Krisch K. 1000, Medgyessy . J. 
2000, Rooz M. 500, Bagi Testvérek 600. özv. Baierl J.-né 1000. 
Dorn F. 500, Galambos G. 1000, Fabók S. 1000. Prelovszky A. 
1000, Sturm J. 1400, Seide G 500, dr Schlachta J. 3000, id. 
Schlachta J. 5000, Szauer D. 200, Burdáts J. 1000, Panyiti S. 
Pallagi gyűjtés 1000, Trnka G. 4000, Kövessy Lajosné 3000, Réz- 
ner M.-né 1000, Konrád D.-né 209, özv. Lengyel Gy.-né ívén 
2000, Benczúr P. 200, Wittchen E. 1000, Kontsek K. 2000, Kail 
E. 1000, Jessik S. 500, Kónya L. 500, Halmos J. 500, LavottaT. 
1000, Horeczky B. 300, Jessik Gy. 500, Fuchs János 3117, Szauer
K. 500, Honyatsek j.  5000, dr Benigny Gy. 1000, Nagy S.-né 400, 
Fillér Egylet 9000; Huszár Miklós fia emlékére 5000, Hitelintézet 
1000, N. N. 1000, Bagi István 1000 kor. Összesen 266.258 kor,

Offértői hímből: 225.871 kor.
Perselyből: 33.186 kor.

Karácsonyi síegény gyűjtés:
Heutsehy János 4000, F. Gy. 12.000, dr Récsey S. 4000, ■ 

Horeczky B. 2000, M. R.-né. 10.000, Krisch K. 11.000, Samják
M. -né 100, Dániel S. 2000, Hütter K. 10,000, dr Gabala J.-né 
3000, Faltay P. 10.000, Paul O. 3000, Hajdú Józsefné 100, Sexty
E. 5000, Aimási K. 1800, Heutsehy J. 3000, Krisch T. 10.000, 
özv. Konrád D.-né 1500, N. N. 1000, dr Galánffy János 50.000, 
Váray E. 1000, Dorn F. 8000, Sturm j.  15.000, Pávor J. 1000,
N. N. 1000, Ganovszky L. 3000, Száméi E. 3000, Fabók A. R. 
10 000, özv. Géresi K.-né 10.000, özv. Gyulay L.-né 1000, Sztraka 
P. 10.000, Ambrus M. 5000, Korbély J. 20.000, Horn és Erdélyi
50.000, dr Barna L. 1000, Burdáts K. 1000, özV. Agárdyné 3500, 
Varga nővérek 3000, Heutsehy János 3000, dr Homolia L. 5000, 
Feix j.-né 5000, Telegdy G.-né 4000, özv. Röggel V. 5000, dr 
Julow család 15.000, W. B. 10.000, Tremba M. 2000, B. J. 5000,
F. T. 1000, Kristóíné 5000, Materny K. 1000, Diószeghy D.-né 
3000, Sexty Emil 5000, Kövessy L.-né 10.000, Phillip j. 10.000, 
Nőth A.-né 5000, Neubauer S. 10.000,. Wawrinszky G. 2000, 
Kovaliczky A.-né 3000, özv. Konrád D.-né 2000, Fux A. 2000, 
dr Kovách E. 5000, Jogász kör 25.000, Sédler Márton 10,000,
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Galló 2000, Skrovina j.  5000, dr Horvay R. 5000, Versényi T.-né 
25.000, N. N. 8000, Tóth K.-né 3000, Schazer E. 10.000, Kondor 
M. 10.000, Frank J. 5000, Almási K. 4000, Sallay Testvérek 1000, 
dr Balog J. 10.000, Dániel F. 1000, dr Ádor D.-né 5000, Mentze 
H. 10.000, Lavotta E. 5000, Homolla S. 1000, Fauhl J. 4000, 
Halmágyi Gy. 10.000, T. Sch. 25.000, Szepesi F. 10.000, Nen- 
bauer J. 10.000, N. N. 1000, ifj. Krausz K. 500, dr Medveczky Kf 
2000, Csernák P. 1000, Balogh J. 10.000, Eggmann D -né 2000, 
dr Kesserü L. 3000, dr Ludmány Gyula 2000, dr Cseke S. 5000, 
Debreceni Első Takarék 20.000, Forgalmi Bank 20.000, Közgaz
dasági Bank 10.000, Kereskedelmi 10.000, Belvárosi Takarék 
5000, Hitelbank 10.000, Gazdák 3000, Hitelintézet 3000, Alföldi 
Takarék 10.000, Debreceni Hitelbank 10.000, dr Máyer Andor ívén 
84.572, Halmos János 3000, dr Szabó M.-né 5000, dr Benedek
L. 5000, Szűcs Gy. 5000, dr Kölcsey S. 5000, Török B.-né 6000, 
Jánossy j .  10.000, Martsik J. 100Q, N. N. 5000, Czerovszky L. 
3000, Postarik J, 5000, Horváth Atidrásné 10.000, Polgári Asztal
társaság 25.000, Meinhold O. 5000, Mihaiovits Jenő 30.000, Ambrus
M. 1000, Oláh A.-né 1000, v. B. B. 10.000, dr Schós Z. 10.000, 
Schlachta J. 5000, dr Benigny Gy, 5000, szülői értekezlet 47.600, 
Moskovits 1000, Kuszka M, 10.000, Svaszta J.-né 25.000, Schüm- 
micheii J. 10.000, dr Rottahnek 3000, Kapros Józsefné 10.000 kor. 
Összeseo 1,096.172.

Természetbeni adományokat ad tak : Dorn Frigyes, Telegdy 
Andorné, Feix Józsefné, Mentze Henrik, Adriányi Kornél, Benyáts 
Emil, dr Horváth Gyuláné, Bódogh András, Stanó Sándor, Sántha 
Károly, Sédler Márton, Marx, Schneider János, Balogh, Garda 
Dezsőné, Thaisz Arthur, Futura, István-, Trnka-malom, Hungária- 
malom, Krausz Gyula. 1923 decemberi minimális értéke 800.000 kor.

1923. évi adományok összegezése:
Folyó kiadásokra............................ 1,190.526 K
Tempiomrenováiásra . . . 266.258 „
Offertóriumbói .............................  225.871 „
P erse ly b ő l..................................  33 186 „
Karácsonyi szegény gyűjtés . 1,096.172 „

„ természetbeni „ . 800.000 „
Összesen 3,621.013 K

Legyen az Úr áldása az adakozókon és az adományokon!

Örökös egyháztagok.
Örökös egyháztagokként azon elhunyt egyháztagok emlékét 

őrizzük, akik maguk, vagy akiknek emlékére örököseik vagy tisz
telőik megfelelő alapítványt tettek az egyház javára.

Eddigi nagyobb jóltevőink :
Néhai Scháffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná, 
néhai Sesztina Lajos és neje Bőr Julianna, 
néhai Oszterlamm Ernő és neje Koller Johanna,



néhai Gebauer Ferenc, 
néhai Havas Kálmán, 
néhai ifj. Huszár Miklós.
Legyen e hűséges és áldozatkész egyháztagok emléke egy

házunk életében mindenkor áldott.
Nemes áldozatkészségük és egyházszeretetük szolgáljon kö

vetendő például a jelen és jövő nemzedékeknek!

Aranykönyv.
Az egyháznak juttatott nagyobb adományok külön feltüntetése :

1922.
Straka Péter templomi csillárok villanyszerelésére 33.000 K. 
Sturrri János elhunyt hitvese emlékére 10 drb énekeskönyv. 
Huszár Miklós elhunyt fia emlékére 10 drb énekes könyv.

1923.

Nagy József elhunyt leánykái emlékére uj oltárképet.
Fiai konfirmálása alkalmából új konfirmációi emléklapul adott. 
Huszár Miklós, elhunyt Miklós fia emlékére egy méhkaptárt 

méhtörzzsel adott, jövedelme az egyházé.
Adomány Adriányi Kornél útján . . 400.000 K.

• Sturm János ........................................ 200.000 „
Neubauer fiúkKáztnéröccsükemlékére 100.000 „l*
Havas Kálmán emlékére . . . .  187.000 „

,.A jókedvű adakozói szereti az Isten.«

A jó ev. presbiter és ev. egyháztag kötelességei:
1. Evangyéliom szerinti élet.
2. Templomba járás.!
3. Az Úr szent asztalához való járúlás.
4. Egyházi életben való élénk közreműködés.
5. Minden nemes törekvés erkölcsi és anyagi támogatása.
6. Gyűléseken való megjelenés, a tanácskozásokban szen

vedélymentes komoly közreműködés.
7. Anyagi erőnknek megfelelő terhek viselése.
8. Evangyéliomi hűség. (Reversálist nem ad s nem engedi, 

hogy családjából vagy ismerősei köréből valaki adjon)
9. Az egyházi elöljárók buzgó támogatása.

10. Támadás vagy meg’ nem becsülés esetén az ev. szel
lemért való sikra szállás.
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