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Tudnivalók
Vasárnapi és ünnepi istentisztelet kezdete pont 10 óra. Ne menjünk 

a templomba késedelmesen, tartózkodjunk az istentisztelet alatt minden 
mellőzhető beszélgetéstől, ne zavarjuk a beszélgetés által magunk és 
mások áhítatát.

Úrvacsorát osztunk a nagy ünnepek mindkét napján, advent első 
vasárnapján, újévkor, böjt első vasárnapján, áldozócsütörtökön, a reformáció 
ünnepén s azonkívül akár a templomban, akár a családi otthonban mind
annyiszor, ahányszor azt a hívek kívánják.

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

Német nyelvű istentisztelet és urvacsoraosztás nagycsütörtökön d. u. 5 ó.
A konfirmációi oktatás husvét utáni kedden d. u. 5 ó. veszi kezdetét. 

Az ünnepély áldozócsütörtökön, azaz május 21-én lesz megtartva, azt meg
előzően 20-án, szerdán d. u. 5. a templomban nyilvános vizsga, amelyen a 
gyülekezet megjelenése kívánatos.

Aki reverzálist ad a rovásunkra, az nem méltó az ev. névre.
Tervbe vett vegyesházasokra a lelkész figyelme felhívandó.
Karácsonyfa ünnep dec, 23-án d. u. 4 ó.
Karácsony szent esti istentisztelet dec. 24-én d. u. 5 ó.
Gyermekistentisztelet a hideg téli időt kivéve minden csütörtökön 

reggel 8 órakor.
Bibliaóra advent első szerdájától husvétig minden szerdán d. u.

6 órakor.
Vegyeskar próbaórái a városi zenedében szerdán és pénteken este

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

emlékére örököseik tesznek az egyház javára megfelelő alapítványt.
Beiratások ev. népiskolánkba junius végén.
Biblia, énekes- és imakönyv, Luther-naptár legyen minden házban.
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 vasár

napján.
Az egyházi adó az értesítés kézhezvétele után befizetendő.
Szegényekre és betegekre a lelkész figyelme felhívandó.
Szegények javára karácsonyi gyűjtés minden év utolsó negyedében.
Mire adakozzunk ? Egyháznak, szegényeknek, gyámintézetnek, orgona

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

váratlan öröm idején, nagy ünnepek alkalmából, halálesetkor, virágmegváltás 
címén, szeretteink elhalálozása évfordulóján, betegségből való felépülés idején, 
vágyaink teljesülése idején stb.

Adakozzunk az uj orgona jrvára.' Ajánljunk fel erre a célra egy 
összeget, mely 6 havi részletben törleszthetö.

Aki még nem tagja a debreceni egyháznak, jelentkezzék azonnal.
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„Elég néked az én kegyelmem."
Pál II. Kor. XII. 9-

Szeretett Híveim!
. A belsőbb lelki dolgoktól való félénk tartózkodás, általános 

felületesség és a gazdasági helyzet bizonytalansága adják meg a 
mának nem túlságosan biztató helyzetképét. Akarva, nem akarva 
kell, hogy fölfelé irányítsuk tekintetünket. A mammon hit kezd 
megdőlni. Az értékeknek gondolt hamis gyöngyök veszendőbe 
menvén, a szellemi és anyagi nincstelenség idején felénk hangzik 
az Ur biztató szava: „Elég néked az én kegyelmem." Ezen isteni 
üzenet a világegyetem számára világitó fénysugár, melynek per
zselő ereje ki kell hogy irtsa mindazt, ami ellenkezik az evan- 
gyéliummal; másrészt életre hívja azt, ami az emberben isteni.

„Elég néked az én kegyelmem" ez az ige kell, hogy testté 
váljon mindnyájunkban. Annál nagyobb tényezővé válik énünkben, 
mennél tisztultabb és öntudatosat^ a vallásos élet és világfel
fogásunk.

Missiói gondolat.
Az egyedek benső hitéletét öntudatossá tenni, ezáltal értékes 

közösségeket teremteni minden keresztyén egyház feladata. E fel
adat a protestantizmusban már-már elhalványuló örök missió 
kötelezettségét rójja ránk. A missió, a' hódítás gondolatáról az 
evangyélium egyházai soha le nem mondhatnak. Hóditanunk, téríte
nünk kell a szó nemes és igaz értelmében elsősorban önmagunk 
táborában. Az elmúlt évben rámutattam Rómára és a szociál
demokrata tömegekre, ahonnan jóindulatot nem igen várhatunk. 
Missiói feladatunknak e tömegekkel szemben csak akkor tehetünk 
eleget, ha az egyházat fenntartó, ahhoz ragaszkodó tömegek igazán 
evangélikusok.

Vallásosság és felekezetieskedés.
A felekezeti súrlódások élesztése bűn, de a felekezeti öntudat 

-szenvedélymentes, meggyöződéses ápolása a történelmi életerők 
erősítését jelenti. Egyhizfenntartó evangélikus középosztályunkból 
hiányzik az imponáló felekezeti öntudat. Miből származik az? 
Talán a számbeli kisebbség tudata okozza azt ? Ha igen, úgy 
meg kell tudnunk, hogy nem a nagy tömegek, hanem a közös
séget alkotó egyedek benső hitélete adják meg az egyházak igaz 
értékét.

Törekedjünk nemes egyháziasságra, ez nemcsak hogy ellen
tétben nincsén, de kiegészítő része a tiszta vallásosságnak. Ápoljuk 
a kér. felekezetek közötti megértést. Mindegyik önmagát erősítve, 
erősiti ama nagy bástyát, amit kér. magyarságnak mondunk.

Istentisztelet. Ünnepszentelés.
Ezen vázolt célok szolgálatában áll az istentisztelet és ünnep- 

.szentdés. Az igaz ünnepszenteiés, mintha e tipikusan magyar
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vidéken ismeretlen fogalom volna. Vasárnapokon, sőt Virágvasár
napján is vásár, Nagypénteken, a keresztyénség e legnagyobb 
ünnepén nyitott üzletek, okt. 31-én az ünnepi áhitatnak teljes 
hiánya kellemetlen fényt vet e vidékre. Debrecenben megvannak 
a keresztyénségnek és protestantizmusnak a maga kétségbevon
hatatlan jogai. Ezek tiszteletbentartását azonban csak akkor köve
telhetjük másoktól, ha magunk is megtartjuk azokat. Némuljon el 
az istentisztelet idején minden vásári zaj, adjuk meg Istennek 
azt, ami az övé! Tudatában annak, hogy vannak különösebb 
alkalmak, amikor az emberi lélek a megszokottnál bensőbb vágyó
dással vonzódik az Ur házába, bevezettem a szent esti istentisz
teletet. Bízom benne, hogy 1—2 éven belül a leglátogatottabb 
istentiszteletek egyike lesz. A rendes istentiszteletek állandó láto
gatását talán seholsem lehet eléggé hangsúlyoznunk. Szerény- 
templomunk ugyan ma már állandóan megtelik, de tekintve annak 
szűk méreteit, szép és áldásos volna, ha a rendes vasárnapokon 
is tulkicsinynek bizonyulna. A szükség azután jobban élesztené 
az uj tornyos templom utáni vágyódást.

Uj orgona.
E vágy már ma is él mindnyájunk lelkében. Ennek meg- 

valósithatása érdekében megfelelő templomtelket kértünk a város
tól. Tehettük ezt annál inkább, mert mindeddig egy talpalatnyi 
földet a várostól nem kaptunk. Bízom benne, hogy Debrecen 
nemes vezetősége templomunk részére méltó helyet fog kijelölni. 
De addig is munkálkodva, szívósan kel! a célunk felé törekednünk. 
Lássunk a részletmunkához, szerezzünk most egy uj, művészi 
igényeket kielégítő oly orgonát, amely csupán egy magasabb al
építmény megépítésével és egy-két változat beépítésével tel
jesen megfelelne a majdan építendő templomunkban is. így 
ezáltal megszereznék uj templomunk egyik lényeges alkatrészét 
„A hit hegyeket mozdn“ ennek tudatában kérem a híveket, ajánl
janak fel e célra egy megfelelő összegei, amely egy féléven belül 
tetszésszerinii részletekben törleszthető.

Hittestvérek! Mutassuk meg, hogy bennünk nemcsak meg
tartó, hanem teremtő erő is lakozik. Bízom benne, hogy a witten
bergi kalapácsütések emlékünnepén már az uj orgona hangjai 
mellett fog felszállni az Erős várunk hatalmas dallama.

Belmissió. Sectakérdés. Bibliaóra.
Sociális teendők.

Az istentisztelet áhítata és az igehirdetés után mindinkább 
előtér be lép a belmissiói munka jelentősége. Amig amott a 
lelkész a tömegekkel, itt már az egyedekkel áll szemben. Ezen 
individuális munka sok tapintatot, gyöngéd figyelmet és evan- 
gyéliumi határo?ottságot. igényel. Az 1922 évben tett általános 
látogatásaim inkább a bemutatkozás jellegével bírtak. Célom 
akkor nem lehetett más, csak a megfigyelés Most, mint a híveit 
már jól tudjuk újból hozzáláttam a közel 600 evangélikus család 
meglátogatásához. Mindenüvé magammal viszem az egyház forró 
szeretetét és az evangyélium lángoló lelkesedését. Nem fogom 
mindenütt megtenni, de szeretném, ha puszta megjelenésem fel
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vetné a kérdést a hívek lelke mélyén: milyen az Istennel való 
viszonyod, jársz-e a templomba, ha nem, mikor voltál utoljára ; 
jársz-e rendszeresen az Ur szent asztalához, hanem, mikor voltál 
utoljára ?

Sem korholást, sem dicséretet nem viszek magammal, csupán 
csak evangyéliumot, amely, ha arra szükség van, segiteni akar. 
Örülnék, ha megnyílnának előttem a munkás szivek. Hátha meg
érthetnék egymást. Tisztában vagyok az egyház sociális köteles
ségeivel s mihelyt csak némileg megfogunk erősödni, módot 
fogunk találni arra, hogy egy megfelelő helyiségben sűrűbben 
találkozva, megépítsük a megértés hidját. El kell jönnie azon 
időnek, amidőn a keresztyénségben és honszeretetben nem ellen
séges, hanem megtisztitó erőt fog találni a sociáldemokrácia. 
Mihelyt ez bekövetkezik, megérjük a nemzeti feltámadás hajnal
hasadását.

E célt szolgálták a május havában tartott munkás-konferenciák. 
Intelligencia és munkásság viszonya (előadó a lelkész), a nyomor 
és evangyélium (Lábossá Lajos), a népjólét alapjai (Fábry Tivadar) 
voltak első témáink. E megkezdett munkát folytatjuk.

Ilyen modern témák azonban nem szoríthatják háttérbe az 
Isten igéjét. Az advent első szerdájától husvétig tartani szokott 
bibliaórákon egy 25—40 tagú imádkozó gyülekezet gyűlt egybe, 
ahol előbb Jézus példázatait, most pedig a Mester életét tárgyaljuk. 
Ezen órákon két ízben buzgó presbiterünk dr. Galánffy János 
hirdette az igét, ezáltal is a régi presbiterekre emlékeztető nemes 
példával megmutatván, miként lehet az egyházat igazán szolgálni.

A belmissió és cura pastorális gyakorlása elejét veszik a 
secták terjedésének. Dacára, hogy városunkban is élénk munkát 
fejtenek ki, örömmel és hálaadással jelentem, hogy tudtommal 
egyetlen egy hívünk sem keresi fel a secták összejöveteleit.

Vallásos nevelés. A család kötelességei. Gyermek- 
istentisztelet. Vasárnapi iskola. Szülői értekezlet

Érdeklődésünk központjában ma a vallásos nevelés áll. Ezen 
fordul meg, ezzel áll és bukik nemcsak az egyházi, hanem a 
nemzeti jövendő is. Az egyház és iskola igyekszik tőle telhetőén 
teljesíteni kötelességét, de egy pillanatig sem ringatja magát abban 
a tévhitben, hogy a család odaadó közreműködése nélkül teljesít
hetné hivatását. Az a szellem, amit a gyermek az iskola előtti 6 
esztendőben s azon túl is a szülői otthonban magába szív, ez 
döntő hatással van egész jövendőjére. Ne sírjunk, ne panaszkodjunk, 
ha gyermekeinkből hiányzik a vallásos lélek fogékonysága. Templom
járásra, imádkozásra csak példaadással szoktathatjuk gyermekeinket. 
Vallástalan szülőnek ritkán lesz vallásos gyermeke. Minden szülő 
életével kell, hogy éreztesse gyermekével: a vallás nem a gyer
mekeké, hanem elsősorban a felnőtteké.

Egyházunk vallástanitása ma már teljesen rendezett. Úgy a 
középiskolák, mint a tanonciskolák növendékei megfelelő óra
számban részesülnek hitoktatásban. Baj csak az, hogy szórvány 
voltunk miatt nem taníthatunk a rendes délelőtti órák alatt, hanem 
csak délután. Sajnos, ezen változtatnunk nem lehet A közép- és
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tanonciskolákban Lábossá Lajos vallástanár, népiskolánkban pedig; 
a megfelelő osztálytanítók látják el a tanítást. Mindnyájan híven 
teljesitik kötelességeiket.

Minden csütörtökön (a téli időt kivéve) reggel 8 órakor tar
tani szokott gyermekistentiszteiet, a vasárnapi énektanítás, vasár
napi iskola, vallástanitási szülői értekezlet mind elősegítik egy 
igaz keresztyén szellemtől áthatott nemzedék nevelését.

Iskola ügy.
Fontos szerepe van egyházi életünkben 3 tanerős iskolánknak, 

m Jy városunk legjobb iskolájának van elismerve. Az elmúlt 
esztendőben töltötte be Poister Adolf ig. tanító 30-ik és Elefánty 
Sándor kántortanitónk ittmüködésének 20 esztendejét. E két név 
irányt szabott iskolánknak és hirt szerzett neki. Tisztes nevük 
máris szorosan össze van forrva egyházunk történetével. Legyen, 
további munkájukon is az Ur gazdag áldása.

A múlt tanévben megszervezett harmadik tanítói állást kar
társaihoz méltó sikerrel Földes Elek tölti be, akit ugyan jelenleg 
még az állam fizet, de akit egyházunk szolgálatában feltétlenül 
megfogunk tartani. A negyedik állás szervezéséről sajnos, még 
nem beszélhetünk. Az allamkormány évtizedes alkotmányunkat 
semmibe sem véve, máról-holnapra tulteszi magát törvénybizto- 
sitotta jogainkon és amikor mindinkább több terhet ró az egyházra, 
a tanítók nyugdijilietékeit a hatszorosára emeli, ugyanakkor a 
régebben juttatott segélyeket legfeljebb 33°/0-ban hajlandó való. 
rizálni. A kultuszkormány ezen érthetetlen eljárása megölője minden 
fejlődésnek s azt az érzést váltja ki belőlünk, mintha ez egyenesen 
a vagyonnélküli protestáns iskolák tönkretételét célozná!

Ameddig lehet az iskola fejlesztéséről le nem mondunk 
Szerveztünk iskola orvosi állást s azt ideiglenesen Kissné Dr 
Bézler Gizella orvossal töltöttük be, aki gyermekeinket a tanév 
folyamán kétszer alapos vizsgálatnak veti alá s tanítóink mellett, 
a szülői értekezletek egyikén, mint előadó is szerepelt.

Az iskolai épületet 13,C00.000 korona költséggel teljesen 
rendbehoztuk s a folyosó fűtésével is a fokozottabb igényeket 
kívántuk kielégíteni

A szülői értekezletek mellett megtartottuk a szokásos ünne
pélyeket, nyári majálist s számos gyűjtés révén jelentékeny célokat 
juttattunk megfelelő jótékony célokra.

A növendék létszám 135. Ebből evang. sajnos, csak 40. 
17 ev. gyermek a távolság miatt ref, iskolába jár.

A nyilvános vizsgák bizonyságot tettek arról, hogy iskolánk 
jó hírnevére méltó Kiosztásra került számos jutalomkönyv és első 
ízben a „Nagy Aranka és Piroska" féle alapítvány kamata.

Árvaház. Árvagondozás.
A Scháffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná árvaházi ala

pítványra vonatkozó múlt évi megjegyzéseimet most nem akarom 
megismételni s < zért rövidesen csak a következőket jelentem.

A két értékes házból és 180 hold ondódi földből álló ala
pítvány a lassankint emelkedő házbérek s az 1922. október 1-én 
életbe lépett, buzaalapra helyezett bérleti szerződések eredményei
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rohamos léptekkel viszik előre az alapítvány gazdasági megerősö
dését. A helyes gazdasági gondoskodás révén ma az alapítvány 
400 mázsa búza, 100 mázsa tengeri, 50,000.000 korona tartalék- 
alap felett rendelkezik.

A f. tanévben összesen 24 árva részesül 4—8 mázsa búza 
segélyben. Azonkívül mindegyik árva kapott megfelelő ruha
segélyt, itt-ott rendkívüli segélyt. Az alapítvány által fizetett orvos 
pedig ingyen áll az árvák rendelkezésére Van közöttük 16 ev., 7 
ref., 1 gör. kath. Az alapítólevél ev. árvák hiányában más vallásu 
árvák felvételét is engedélyezi Az elmúlt nyáron megüresedett 
helyekre nem tudtunk ev. árvákat behelyezni, mert ilyenek nem 
voltak. Sajnos, azóta több haláleset folytán több árvánk is van, 
akiket legközelebb a segélyezettek közé feltétlenül fel fogunk 
venni. A segélyeze tek közűi négyen a Coilégium internátusában 
vannak elhelyezve, a többiek pedig otthonukban vannak.

Megállapíthatjuk, hogy az alapítvány mindinkább megerősödik 
s rövidesen elközeleg az ideje annak, hogy az árvaház a vég- 
rendelkezők akarata szerint megkezdheti működését.

Keresztelés. Keresztszülői ti^zt. Konfirmáció.
A születések arányszáma, amint azt az országos statisztika 

is megállapította, rohamosan hanyatlik. Dacára az elmúlt években 
bekövetkezett jelentékeny beköltözésnek, az 1924. évi születések 
arányszáma az 1921. évhez képest csaknem 50%-al csökkent. 
Akkor 32 gyermeket, most csak 17-et részesítettünk a keresztség 
szentségében.

Múltkori kérésemet, hogy a keresztelés alkalmából hívjuk a 
templomba a szűk környezeten kívül a távolabbi rokonokat, isme
rősöket, hadd legyen az egy szent áhítatban megtartott szertartás, 
— csak nagyon kevesen fogadták meg,

Idekapcsolódik a keresztszülői tiszt komoly kérdése is. Mint 
sok minden, ez is sokat veszített a maga régi, eredeti jelentő
ségéből. Ha e tiszt csak üres formalizmust jelent, úgy arra semmi 
szükség nincsen. Jelentsed az egy nemes eikötelezést, egy lelki 
kapcsot, mely közelebb hozza a szülőkhöz a keresztszülőket, akik 
együttes imában, eggyéforrt áldáskivánással kisérik a gyermek 
testben és lélekben való növekedését.

Lelkiismeretes oktatás után konfirmáltatott 20 gyermek. Ezen 
ünnepélyt mindenkor áldozócsütörtökön tartjuk, amikor nemcsak 
a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kiszolgáltatjuk az Ur szent 
vacsoráját. Az ünnepélyt megelőzően szerdán d. u. 5 órakor nyil
vános konfirmációi vizsgát tartunk. Az alkalom komolysága meg
kívánja, hogy azon az egyház tisztviselői, az egész presbitérium 
és az érdeklődő egyháztagok mennél nagyobb szómban megjelen
jenek. Miután ilynemű vizsga itt előbb nem tartatott, az érdeklődés 
eddig még elég gyér volt. Bizoin benne, hogy rövidesen általános 
érdeklődés mellett fogjuk ezen vizsgát megtarthatni.

Kitért tőlünk 5 egyén (közöttük két vidéki, egy helybei* 
fiatal leány a Svetits intézeti nevelés hatása alatt).

Hozzánk áttért 1 egyén.
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Úrvacsora.
Az úrvacsora az élet legünnepélyesebb alkalma; amikor is 

a Megváltó utján a legbensőbb közösségbe jutunk az Úrral. Itt 
leomlik minden emberalkotta korlát, az egyenlőség tudata, akarata 
int s ilyenkor oly jól esik szivünket feltárhatni az Örökkévaló 
előtt. Az elmúlt évben olyanok is járultak az Ur szent asztalához, 
akik azt, mint maguk mondották, tiz, talán húsz esztendeje sem 
tették már. 1921-ben 123 an, 1922 ben 245-en, 1923-ban 488 an, 
1924 ben pedig 577-en vették az Ur szent vacsoráját. Nem mondom 
azt, hogy ezen statisztikai adatok a fokozódó hitélet absolut fok
mérői, de minden körülmények között jelzik a hitélet elmélyedését 
és a lelki élet iránti fokozódó érdeklődést. Legyen ezen emelkedő 
számokért, amelyek mögött elmélyülő élet lappang, hála a Gond
viselésnek. Vajha mennél többen megtalálnák az Ur terített asz
talához vezető utat.

Házasságkötés. Reverzális.
A fájdalmas reverzális statisztika folytán megindított erőteljes 

megmozdulásomat sokan félreértették abban a hitben, hogy itt 
egy másokat támadó, felekezetközi nyugalmat megzavaró folyamatról 
van szó. Nem, olyan nyugalomra, amely ami állandó pusztulá
sunkat érleli, szükségünk, nem lehet. Alföldi szórvány voltunk lehe
tetlenné teszi a mások megtámadtatását, de kétszeres erővel kötelez 
a meglévő evangyéliomi hit megtartására. Ha egymás mellé állítjuk 
a közel 600 evangélikus családot (tiszta ev. házaspár alig van) és 
kb 190 iskolába (elemi és középiskola) járó növendéket, úgy e 
viszony sejtetheti mindnyájunkkal, hány esetben adhattak híveink 
reverzálist egyházunk rovására. Természetesen nagyon sokan vannak, 
az elmúlt évben is több olyan házaspárral és családdal szapo
rodtunk, akik máshol adtak reverzálist — rovásunkra. Figyelmünk 
és felelősségünk csak az itt kötött házasságokra terjedhet ki. 
Szívós éberség, közös munka mellett megfogjuk akadályozni e 
romboló folyamatot. Az elmúlt esztendőben az állami anyakönyv 
tanúsága szerint 2 tiszta és 21 olyan pár kötött házasságot, 
amelyben az egyik fél evangélikus volt.'Templomunkban esküdött 
13 pár. Reverzálist nyertünk 4, veszítettünk 7 esetben. Nyilván
tartott egyháztagunk reverzálist nem adott. Ez a körülmény is 
igazolja, mennyire fontos, hogy minden hívünk nyilván legyen 
tartva. A helyzet tehát javul, legyünk mindenhol, mindenkor résen, 
el kell rövidesen jönnie az ideje annak, amikor veszteségeink 
többé nem lesznek, addig pedig kitartás!

Meghalt 22 egyén. Kettővel kevesebb, mint tavaly.

Szegény ügy. Karácsonyi gyűjtés. 
Karácsonyfa ünnep.

Egyházunknak nemcsak hirdetnie, de gyakorolnia is kell a 
krisztusi szeretetet. A gazdasági helyzet hanyatlásával párhuza* 
mosan mindinkább emelkedik a segélyre szorultak száma. Az 
öregek és munkaképtelenek mellett a munkanélküliek is sokszor 
zörgetnek egyházunk ajtaján. Ha valakinek, úgy keresztyén egy
házainknak nem szabad elzárkózniok a segélynyújtás elől. Tudom,
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hogy segélyezéssel nem lehet e nagy problémát megoldani, de a 
pillanatnyi segélynyújtás legelemibb kötelességünk. A Fillér Egye
sület hölgyei e tekintetben dicséretre méltó munkát végeztek & 
valahányszor elhangzott egy-egy szegény érdekében kérő szavam, 
az mindig sokszoros visszhangra talált.

A szegények érdekében bevezetett őszi karácsonyi gyűjtés 
szükségessége, azt hiszem már vérré vált mindnyájunkban. Minden 
erőltetés, minden- gyüjtőiv nélkül szegény és gazdag egyaránt 
elhozta a maga áldozatát. Ezen önkéntes áldozathozatal benső 
keresztyénségünk egyik impozáns megnyilvánulása. Készpénzben
11,423.000 K-t eredményezett. A természetbeni adományok (főleg 
liszt) december havi minimális értéke 4,000.000 K. A gyűjtés 
végső eredménye 15,423 000 Kor. Az e célra kiküldött bizottság 
az erre valóban rászorult, személyesen ismert 25 család között 
osztotta ki ezen adományokat. Mindenki 8—10 kg. lisztet, zsirt, 
babot, rizst, lencsét, cukrot, 1 mázsa fát, kalácsot, harisnyát és 
húsra való pénzt kapott A bizottság abból az elvből indult ki, 
hogy akit segélyben részesít, az valóban érezze a szent estén a 
keresztyénség megsegítő szeretetét. Adminisztratív kiadásokra egy 
koronát sem fordítottunk, minden adomány jó helyre került. A 
részletes elszámolást a kiküldött vizsgálóbizottság javaslata folytán 
a mai közgyűlés van hivatva tárgyalni.

Ajánlom ezen minden év őszén megismétlődő gyűjtést a 
hívek figyelmébe. Igaz karácsonyi öröme csak annak lehet, aki 
szive szerint áldoz a karácsonyi szeretet oltárón.

December 23-án este megtartottuk templomunkban a ka
rácsonyfa ünnepélyt, mely alkalommal minden gyermek egyforma 
ajándékban részesült. A ruha- és cipősegélyeket már előbb osz
tottuk ki.

Mint minden caritativ munkában, a Fillér Egyesület áldozatkész 
hölgyei itt is híven támogattak.

Luther Szövetség.
Előadások. Vegyeskar. Ifjúsági Egyesület. Egyetemi Luther

Szövetség.
A Luther Szövetség az evangélikus hívek társadalmi tömö

rítését célozza. Országos alapszabályai végre jóváhagyást nyertek 
s  most már remélhetjük, hogy munkája az országos vezérek út
mutatásai alapján mindenütt intenzivebben megindulhat. Bizonyos, 
hogy a helyi világi vezérek mindent megtesznek, hogy az egyház 
szolgálatára lehessenek.

Az említett munkás konferenciákon kívül tartott estélyeinken 
a  következő előadóink voltak : Geduly Henrik ev. püspök (Az Isten 
országa politikája) Győry Loránd ny. miniszter (Virágvasárnapunk 
ma). Paulik János lelkész, a Mele elnöke (A sajtó jelentősége). 
Czipott Géza szentgotthárdi lelkész (Karcolatok a magyar éjszaká
ból). Dr Galánffy János, a Luther Szöv. elnöke, közjegyző (Ref. 
emlékbeszéd) Lábossá Lajos vallástanár (Átokbulla). Nagypéntek 
ünnepén a soproni ev. theol. fakultás hallgatói dr. Deák János 
egyet, tanár vezetésével szépen sikerült vallásos délutánt rendeztek. 
A leendő fiatal papi gárda teljesen megnyerte a gyülekezet sze -
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retetét, bízunk benne, hogy rövidesen újból üdvözölhetjük őket 
körünkben. Végül a lelkész az emlittetteken kívül svédországi 
útjáról, a protestantizmus szükségszerűségéről és a 95 tételről tar
tott előadásokat.

Minden évben emlékistentisztelettel áldozunk az aradi vér
tanuk, a márciusi nagy nap s az egyházi év utolsó vasárnapján 
a halottak emlékének.

Október minden vasárnapján a reformációt előkészítő elő
adásokat tartottunk, hogy igy is erősítsük az evangélikus öntudatot.

A Luther Szövetség vegyeskara Elefánty Sándor karnagy 
buzgó közreműködése folytán a folyó évben is híven szolgálta 
egyházunk életét. Valahányszor a közreműködés szüksége előállott,, 
a tagok mind, dicséretre méltó buzgósággal álltak mindig rendel
kezésünkre. Kívánatos volna a működő tagok létszámának emelése. 
Kérem a híveket, akik ily közreműködésre hajlamot éreznek, hogy 
szolgálataikat felajánlani szívesek legyenek. Fogadják a vezetők 
és működő tagok gyülekezetünk köszönetét.

A vegyeskar által rendezett szeretetvendégség a tagok közötti 
barátság ápolását szolgálta.

A Luther Szövetség ifjúsági szakosztálya Lábossá Lajos 
vallástanár buzgó irányítása mellett a megkonfirmált ifjúság meg
felelő nevelését célozza. A rendezett ref. ünnepély, a vasárnap 
délutáni összejövetelek mind e cél szolgálatában állottak.

Az Egyetemi Luther Szövetséget 68 taggal Pajor Győző 
elnöklete alatt végre szintén sikerült megalakítanunk. A munka itt 
még a kezdet kezdetén van. Legnagyobb bajunk, hogy egyházi 
épületünkben nem áll egy megfelelő terem rendelkezésünkre. De 
erről majd más helyen. A rendezett ismerkedési estélyen öröm 
volt együtt látni ev. egyetemi és főiskolai hallgatóinkat. Keresztyén 
világfelfogásuk kialakítását előmozdítani, elsőrendű feladatunk. 
Másrészt értékes közreműködésüket a vallásos estélyek és egyház
társadalmi összejövetelek szolgálatába állítani, elsőrendű egyházi 
érdekünk.

Fillér-Egyesület.
Több évtizedes múltra visszatekintő Fillér-Egyesületünk özv. 

Géresi Kálmánná, özv. Havas Kálmánná, újabban Garda Dezsőné 
és dr. Horvay Róbert vezetése alatt nemes lelkesedéssel szolgálta 
egyházunk érdekeit. A f, évi február havában az orgona javára 
rendezett nagyszabású tea-estély, amely az említett célnak 50,000.0ü0 
milliót juttatott, valóságos társadalmi esemény volt városunkban. 
Az iskolai majálison való közreműködés, egyetemi hallgatók részére 
rendezett szeretetvendégség, a karácsonyfa-ünnepély megrendezése, 
a karácsonyi szegény kiosztás, néhány munkaképtelen öreg test
vérünk havi támogatása, rendkívüli segélyek nyújtása s minden
nemű egyházi mozgalmak anyagi és erkölcsi támogatása jelzik az 
áldozatkész szivek buzgó és fáradhatatlan munkáját.

Anyagiak. 5 hátralékos. Adományok. Örökös 
egyháztagok.

Dacára az ismert gazdasági válságnak, az anyagiakról tel
jesen megnyugtató jelentést tehetek, ügy az anyagi kötelezettsé
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gek teljesítése, valamint az önkéntes adakozás terén a hívek nemes 
versenyre keltek. A Benyáts Emil adóbizottsági elnök javaslatára 
behozott csekk-rendszer teljesen bevált. A híveknek kényelmet 
jelent, — mert egy hónapon belül tetszésszerinti időben teljesít
hetik kötelezettségeiket — az egyháznak pedig jelentékeny össze
geket megtakarít. Összesen 5 azaz öt hátralékosunk van. Ezen
152.000 kor. hátralék a jelentékeny adófizetések mellett valóban 
szót sem érdemel. A behajtás iránt természetesen intézkedtünk.

Az adományokról a minden vasárnapi istentiszteleten tettem 
jelentést. Híveink az alábbi kimutatás szerint az adón kívül, 
különböző egyházi célokra, beleértve a természetbeni adományo 
kát is, 56,772.349 K-t juttattak egyházunknak. íme, a csupán 
5 hátralékos és az adományok em itett összege jobban beszél minden 
kiáltó szónál.

„Örökös egyháztagok" címén kegyelettel őrizzük azoknak 
emlékét, akik maguk, vagy akiknek emlékére hozzátartozóik meg
felelő alapítványt tesznek az egyház javára. Az eddigiek mellé 
odaiktatjuk Günther Mihály volt presbiter, földesi hívünk nevét, 
aki végrendeletileg egyházunkra hagyta értékes könyvtárát és 
részvényeit. Legyen emléke áldott. Szolgáljon nemes tette köve
tendő például másoknak is. Ha az Isten kegyelme megáldott javak
kal s eljő az ideje annak, hogy azoknak egykori felosztásáról 
gondoskodjunk, ne feledkezzünk meg egyházunkról sem s szolgál
juk végrendelkezésünkkel is annak jövőjét!

Személyi ügyek. Testvériség.
Dec. 20-án fájdalommal álltuk körül Sturm János gazdasági 

gondnokunk ravatalát. Egyszerű, jóságos, mindenkor áldozatkész 
lelke egyházunk életében fájdalmas űrt hagyott maga után. Korai 
halála megakadályozta abban, hogy — mint tervezte — egyházunk 
anyagi megerősödéséről gondoskodjon. Emlékét áldó kegyelettel 
őrizzük.

Szeretettel üdvözöltük buzgó másodfelügyelőnket, dr. Horvay 
Róbertét 30 éves tanári jubileuma alkalmából.

Sajnálattal láttuk megválni másodjegyzői tisztétől Gál József 
polg. isk. tanár buzgó hívünket, akinek helyét vitéz Boczkó Béla 
mérnök-presbiterünkkel, áldott emlékű egyházfelügyelőnk fiával 
töltöttük be. Schaser Ernő ezredes-presbitertink a honvédelmi 
miniszter ama rendelete alapján, amely tiltja az egyházi tisztségek 
viselését, tisztéről lemondott. Sajnáljuk, hogy a nemzeti hadsereg 
lelkes tagjai nem vehetnek részt közelebbről egyházunk életé
ben. Bizom az emlitett rendelet mielőbbi visszavonásában.

Az egyhangúan megválás íott presbytérium ünnepélyes isten- 
tisztelet keretében nyert beiktatást. Ezen jelentős kulturértékeket 
reprezentáló testűiéi kell, hogy példaadással, pontos templomba- 
jórással, az ür szent vacson jónak az élvezetével, áldozatkészsé
gével az egyház fejlődését hiven szolgálja.

Az egyház az elmúlt nyáron egy svédországi tanulmányul 
céljából újból hosszabb szabadságot engedélyezett a lelkésznek. 
Németország után, megismerkedhettem a tiszta ev. Svédország 
életével. Szerzett ismereteimet igyekszem az egyház javára gyű-
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mölcsöztetní. Egyházi beszédeket és előadásokat tartottam Buda
pesten, Miskolczon, Nyíregyházán, Pápán.

Távollétem idején, mint különben egész éven át Fábry 
Tivadar tábori lelkész és Lábossá Lajos vallástanár állt lekötelező 
szívélyességgel az egyház szolgálatára.

Itt tartózkodása idején készséggel végzett igehirdetést Dr. 
Deák János egyetemi tanár.

A református testvérekkel ápolt jó viszony az elmúlt évben 
még fokozódott. Többször felváltva hirdettük egymás templomai
ban az Igét. Református szeretetvendégségen is alkalmam volt 
most előadást tarthatni. Kérjük e szeretetet, melynek Uray Sándor 
ref. lelkész testvérünk igen buzgó szószólója, továbbra is.

Vidéki hívek. Sajtó. Gyűlések.
Debreceni egyházunk gócpontja kell hogy legyen az alföldön 

elszórtan élő evangélikusoknak. Ennek folytán igyekszem a szór 
ványokban élő hívekkel az érintkezést fenntartani. Istentiszteletet 
tartottam Pallagon, Hajdúböszörményben, Balmazújvároson. Jelen
leg a karcagi misszió megszervezése van folyamatban.

Ha több közölni valóm van, körlevéllel szoktam híveimet 
felkeresni. Addig amig helyi lapunk lesz, köszönettel igénybe
veszem s továbbra is kérem a napi sajtó önzetlen támogatását. 
Ezzel kapcsolatban kérem a híveket az Év. Lap, Harangszó, Luther 
Naptár támogatására. Megfelő országos egyházi élet, életerős sajtó 
nélkül elképzelhetetlen.

Tanács- és közgyűléseink mindenkor komoly és szenvedély
mentes lefolyásuak voltak. Főtárgyai időszaki jelentéseim voltak, 
melyekben nemcsak a helyi, de az országos egyházi eseményekről 
is tájékoztattam a jelenlévőket. Szükségesnek tartom, hogy gyű
léseink ne csak száraz adminisztrációval, hanem az egyházi életet 
irányitó eszmékkel is foglalkozzanak. Hölgyeink, mindenkor öröm
mel látott vendégeink, akiknek megjelenésére súlyt helyezünk. A 
lelkészi lakban bérbeadott lakás felszabadulása idején megfelelő 
tanácstermet fogunk berendezni s nem leszünk kénytelenek a 
templomot gyűlési célokra igénybe venni.

Szeretett Híveim!
íme ezekben vázoltam egyházunk elmúlt eseményeit és jövendő 

irányelveinket. Az egyház fejlődését célzó tanácsokat, hozzáértő 
útbaigazításokat hálával és köszönettel fogadom. Járjunk testvéreim 
békességben és szeretetben egymás mellett. Szolgáljuk lelkesedéssel 
-továbbra is egyházunk jövendőjét.

Áldás egyházunkra és mindnyájunkra!
Debrecen, 1925 március hava.

Lelkipásztori áldás kívánással 
Farkas Győző.



Adományok az egyház és iskola javára 
az 1924. évben.

(Lezárva 1924 dec. 31-én.)
A Horn és Erdélyi cég Horn Erzsébet esküvője alkalmából 

díszes oltári szőnyeget, a Schlachta család a régebben elhunyt 
Schlachta László emlékére a betegek részére urvacsorai kelyhet. 
Nagy József fiaival első Ízben együttesen vett úrvacsora emlékére 
bőrkötésű diszbibliát adott, egy névtelen pedig uj cserépkályhával 
ajándékozta meg az egyházat.

Ezen természetbeni adományok minimális értéke 9.000.000 K.
Kövessük e példákat, életünk különösebb napjain 

áldozzunk az egyház oltárán!
Készpénz adományok (befizetési sorrendben) : Adriány Kornél 

fia konfirmációja alkalmából 3,000.000, vaskereskedők dr. Sch achta 
János elhunyta alkalmából koszorú megváltás címén 1,230 000, 
Nagy József elhunyt leánykái emlékére iskolai alapítvány céljaira
2,000 000 Moiret Laj >s (Budapest) 1,000.000, Pavor János 500, 
karácsonyi gyűjtésből 226 037, Wavrinszky G. 3000, Horváth S. 
10 000, Kiszel Gyu'a (Balmazújváros 100.000, Lévay A. 25.000, 
Fabók A. R. 10 000, Munkásbiztositó orvosai dr. Erdélyi Pálné 
emlékére 145.000, ifj. Fuchs I 4 j 000, Diószeghy D-né 10.OCO, 
Ganovszky L. 50.000, Fillér Egyesület Különböző célokra 5,050.000, 
Scliáffer-alapitvány 1,000 0.0, Krausz Gyula 50.000, Közgazdasági 
Bank 100 000, özv. Géresi Kálmánná szülei emlékére a régi oltár
kép bekeretezési költségeire 205.000, Havas Kálmán emlékére a 
„Tizek Társasága” 170.000, Tomcsányi Gábor 10.000, kSturm 
János 136.000, Tárnái L. 20 000, dr. Mayer A. 10.000, Kövessi 
Lajosné 100.000, Feix Józsefné 20.000, Glózer D. 5000, Sanyák 
M. 10.000, Baldácsy-alap 100.000, Fabók S. 50.000, N. N. 25.000, 
Kiszel Gyula (B - újváros) 100 COO, Kender Gy. 10.000, Oiah A. 
12 000, Hangya Szövetkezet 44 000 Fulura 320.000, özv. Géresi 
K-né jutalomkönyvekre 50 000, Malaíitsch Zs. 80.000, Osinger 
Márta konfirmációja alkalmából 100.000, Kondor Mihály és neje 
énekkarnak 100.000, Zsány Á. 5000, özv. Konrádné 10.000, Kövessi L. 
50 000. Sztraka P. jutalomkönyvekre 10.000, 100.000, Szmik
kiállítás 50.000, dr. Kölcsey Sándor könyvekre 100 000, Névtelen 
Énekkarnak 100.000, Ébert K-né 10000, dr. Gabaláné 11.900, 
Röllig Edéné 10 000, özv. Géresiné 8000, dr. Homola L. 14 000, 
Springer József 4 drb könyv, nyugdíjpótlékra névtelenek 685.000, 
dr. Ludmany 1. 100,000, Horváth G 100 000, Svartz K. 100 000, 
dr. Balogh 1 150 000, dr. Erdélyi P 200 000, Nagy F. 100.000, 
dr Hódy 380 000, Kontsek K. 100.000, dr. Kesserü L 150,000, 
dr. Szép L. 100.000, dr Polgár D. 100000, Horn R. 150.000, 
Debreczeni J. 100 000, Fehértói D 200 000, Nemes D. 100 000, 
dr. Szabó M. 100 000, Rosenfeld S. 400.000, N. N 30.000, 
Kemény 20 000, Nagy L. 20.000, Faubl 1. 30.000, Majoros R. 
50 000, Czakó L. 30 000, Nagy L 10 000, Almási J 10.000, Mein- 
hold 0 . 50 000, Fux Vilma és Irén 20 000, dr Medveczkyné 
10 000, Szekerák 1 50 0000, dr. Cseke S. 40,000, Szita Gy. 
20 000, Vitányi I. 30 000, Csányi 50 000, dr. Ethey 50.000, Bacsó-

i á
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P. 25.000, Fáber K K 40 000, Csibi A. 50 000, Kulcsár S. 10 000, 
Horváth S. 20.000, Ökrös J. 30.000, Szabó J. 10.030, Szüts B.
100.000, Horváth J 20 00.', Szirmay Ö 25.000, Boczán B. 30.000, 
Csáky M. 50.000, Görcsö.sL. 50.000, Diner S. 30 000, Somoskeöy 
B. 50 000, Gidófalvy D. 50 000, B >dnár G. 30 000, dr Ratkóczyné
50.000, Varjassy Gv 25.030, §jmoskeöy B 50030 Nyíri G.
30.000, Török T 100 000, Kövessi L. 50.000, Versényi T. 100.000, 
ifj. Münnich 4.200 000, Bárdos Géza fia emlékére 200 000, Czakó 
Zoltán és Emil 50 000, Engei L, 100.000 D. M. 25.000, J 50.000, 
N. N. 5000, Kapros J. 100Ó00, Szíics A. 100.000, Debreceni Pénz
intézetek 760 000, Schlach a S. 25 000, Wilhelms 50.000, apróbb 
tételek együttesen 115 000 Burdáts K 25 000, Névtelen 50 000,' 
N. N. 550000. N N 100.000, Almásy család 100.060, N, N.
500.000, Csernák P. és fia 50 000, Baldácsy alap 900.000, N. N. 
170 000, Frank K. (Sopron) .100 000, Martsik j. 25 000, Csepregi
J. 25.000, Huszár M 200 000, Lavotha E. 25 000, Scháffer-alap 
harang alapra 1,971250, N. N 200.000, Oláh A. 10 000, Almásy 
K 50.000.

Készpénz adományok összege : 28, l 76 687 Kor.
Oltárgyertyát adott : Kaszai Mária. Urvacsorai bo rt: özv. 

Oéresi Kálmánná, Dr. Horvay Róbert, Benyáts Emil, Kövessi 
Lajosné, Röllig Edéné, Sturm János.

Offertóriumbói 3,737 113 Kor.
Perselyből . . 435 549 Kor.

Karácsonyi szegény gyűjtés:
Fabók A. R. 100 000, F. Gy. 150 000, Garda D. 100 000, 

Korbély J 100.000, Dr. Galánffy J. 600.000, Horn és Erdélyi
300.000, Papp Gy. 25 000, özv. Konrádné virágmegváltás ciinén
35.000, Homola S. 50.0C0 Krisch K. 100.000, Nöth A. 100.000, 
N. N. 500.000, Csernák P. 59.000, Varga Nővérek 50 000, Röllig 
E. 50.000, Dr. Balogh I. 100 000, Nagy L. 10.000, Görcsös L. 
30 000, Dr, Keserű L. 25 000, Nagv F. 100.(00, Zoványi Gy.
30.000, Boczán B. 50 000, Szép L 10J.000, Martsik 1. 25.000, 
Szentgyörgyi 10 003, Ádor D. 50 000, Halmos 1. 50.000, Csepregi
J. 25 000, Dr. Homola L. 60.000, Heutschy I. 50.000, N. N.
25.000, Dr. Probstner A 100.000. Dr. Jakab E. 50.000, Cziching
K. 20 000, Dr. Hoór, Dr Bella, Dr. Imre, Dr. Incze, Di. Soós, 
Dr Kerekes. Dr. Mayer, özv. Tóth K-né, 50—50.000, özv. Dr. 
Münnichné 100.000, Prelovszky A. 50.000, Pávor János 25.000, 
Dr. Horvay R. 100.000, Burdáts J. 100.000, Burdáts K. 30 000, 
Lavotha E. 50 000, Okolicsányi K. 20.000, Scházer Ernő 200.000, 
Horeczky B. 25.000, Ku'csár S. 10 001, Kondor M. 100.000, Ko- 
valiczky A 100.000, Kristóf I. 20.000, Móbik G. 25.000. Agárdyné
25.000, Juhos 1. 20.000, Újhelyi S. 30.000, Serly G. 50.000, Há- 
mann R. 100.000, N. S. 50.000, Váray Elza esküvője alkálmából
100.000, Boros P. 50 000, Burdáts K-né 50 000, Fabók A. R. (is
mételten) 100.000, Dr. Papp K.-né 50.000, Oláh A. 10.000, néhai 
Eckhard György emlékére 100 000, Skrovina 1. 50.000, Mádéi M.
100.000, Dr. Horváth Gy. 100 000, Milotay B.-né 20 000, Dr. M. 
K. 100 000, Almásy K. 50 000, Sexty Emil 100 000, Faubl J. 
40 000, Schwaszta 1. 50 000, Halmágyi Gy. 59.003, Debreceni
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Pénzintézetek 1,040.000, Mentze H. 200.000. Benyáts E. 200.000, 
Dániel S 50.000. Kölcsönsegélyző 20.000, Túrái M. 10.000, Szitha 
Gyula 30.000, Bohus G. 50 000, Horváth I. 80.000, Versényi T.
200.000, Mihalovits J 200.000, özv Géresi K.-né 100 000, Ma
joros Richárdné 50.000, Polgári Asztaltársaság 100.000, Wawrinszky
L. 40.000, Dr, Ludmány 25.000, Kontsek K, 200.000. özv. Thieszenné 
100 000, Szepesi F. né 100 000, Horváth I. 15.000, Jessik S.
10.000, Dr. Máyer A. 50 000. Dr. Eördögh 50.000, Br. Wardner
M. 25.000, Cserovszky J. 20.000, Tamássy L. 50 000, Kalenda 
Loránd 50 000 özv. Csurka J. 25.000, Csömör Gy. 20.000. Pósch 
J. 10.000, Dr. Máyer A. gyüjtőivén apróbb tételek 460.000. Wag
ner M. 50.000 Püspöki hivatal 100.000, Surina S. 50.000, Tom- 
csányi G. 50 000, Feix A. 50.000, Sztraka P. 100.000, Feix J.
50.000, Viola K. 100 000, Kuszka M. 50 000, Dr. Brockes Gy.
100.000, Tolnay Józsefné 30.000, Dr. Julow N. 50.000, Tisztvi
selőkör 100.000, ifj. Krausz K. (Bpest) 50.000, Krisch T. 100.000, 
Szuchánszky P. 15.000, Grittner Gy. 100.000, Horváth K. 108 000,
N. N. 20.000.

Összesen 11,423.000 Korona.
Természetbeni adományokat adtak-. Böszörményi kötszövő- 

gyár, Nagy Mihály, Benyáts Emil, Krausz Gyula, Horváth And- 
rásné, Dr. Kovách Elemérné, Dorn Frigyes, Thaisz Arthur, Szédler 
Márton, Maix, István malom, Futura, Trnka-Hungária malom, 
Közgazdasági Bank s számos család cukorkát és apró süteményt. 

Decemberi minimális értéke 4,000.000 Korona.
1924. évi adományok összegezése :

Ajándéktárgyak minimális értéke . 9,000 000 Kor.
Adományok az egyház és iskola javára 28,176 687 „
O ffertórium ból.............. 3,737.113 „
P e r s e ly b ő l ................... 435.549 „
Karácsonyi szegény gyűjtés . . . 11,423.000 „

„ természetbeni gyűjtés . 4,000,000 „
adományok végösszege: 56,772.349 Kor. 

Legyen az adakozókon az Ur áldása!

Örökös egyháztagok.
Örökös egyháztagokként azon elhunyt egyháztagok emlékét 

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

Eddigi örökös egyháztagjaink:
Néhai Schaffer Ferdinand és neje Legányi Juliánná,
néhai Sesztina Lajos és neje Beőr Juliánná,
néhai Oszterlamm Ernő és neje Kolter Johanna,
néhai Weszter István,
néhai Gebauer Károly,
néhai Havas Kálmán,
néhai ifj. Huszár Miklós,
néhai Sturm János,
néhai Günther Mihály.
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Legyen e hűséges és áldozatkész egyháztagok emléke egyhá
zunk életében mindenkor áldott!

Nemes á'dozatkészségük és egyházszeretetük szolgáljon kö
vetendő például a jelen és jövendő nemzedéknek !

Aranykönyv.
Az egyháznak juttatott nagyobb adományok külön feltüntetése.

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

1923.
Nagy József elhunyt leánykái emlékére uj oltárképet, 
fiai konfirmálása alkalmából uj konfirmációi emléklapot adott. 
Huszár Miklós, elhunyt Miklós fia emlékére egy méhkaptárt 

méhtörzzsel adott, jövedelme az egyházé
Adomány Adriányi Kornél utján . . 400.000 K.
Sturm J á n o s ....................................  200.000 „
Neubauerfiuk Kázméröccsükemlékére 100 000 „
Havas Kálmán emlékére . . . .  357.000 „

1924.
A „Horn és Erdélyi" cég Horn Erzsébet esküvője alkalmá

ból díszes olíári szőnyeget.
A Schlachta család Schlachta László emlékére a betegek 

részére urvacsorai kelyhet.
Nagy József fiaival első ízben együttesen vett úrvacsora 

emlékére bőrkötésű diszbibliát.
Névtelen cserépkályhát adott.

Adriány Kornél, Kornél fia kon
firmációja alkalmából . . . 3,000000 K-t.

Vaskereskedők dr. Schlachta János 
elhunyta alkalmából, koszorú
megváltás c ím é n ..................... 1,230.000 K-t.

Nagy József elhunyt leánykái emlé
kére iskolai alapítványként . 2,000.000 K-t.

Moiret Lajos, Budapest . . . 1,000.000 K-t.
„A jókedvű adakozót szereti az Isten."

A jó ev. presbiter és ev. egyháztag kötelességei:
1. Evangyélium szerinti élet.
2. Templomba járás.
3. Az Qr szent asztalához való járulás.
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. Evangyéüumi hűség (Reverzálist 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 síkra szállás.


