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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 hivek kívánják.

Az istentiszteletek látogatása, az Ur asztalához való járulás a 
kér. hivő fenséges joga és szent kötelssége. Nem keresztyén az, 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 26-án lesz megtartva, azt meg
előzően 25-én, szerdán d. u. 5. ó. a templomban nyilvános vizsga, amelyen a 
gyülekezet megjelenése kívánatos.

Aki reverzálist ad a rovásunkra, az nem méltó az ev. névre.
Tervbe vett vegyesházasságokra a lelkész figyelme felhívandó.
Advent és böjt minden szerdán d. u. 5. ó. esti istentisztelet.
Karácsonyfa ünnep dec. 23-án d. u. 4 ó.
Gyermekistentisztelet a hideg téli időt kivéve minden csütörtökön 

reggel 8 órakor.
Bibliaóra advent első szerdájától husvétig minden szerdán d. u.'6 órakor.
Reformációi előadások október minden vasárnapján d, u. 5. órakor.
Örökös [egyháztagok azon elhalt hivek, akik maguk, vagy akiknek 

emlékére örököseik tesznek az egyház javára megfelelő alapityányt. Neveiket 
ó-év estéjén felolvassuk a szószékről.

Beiratások ev. népiskolánkba junius végén.
Biblia, énekes- és imakönyv, Luther naptár legyen minden házban.
Iratmissziónk raktáron tart bibliát, énekeskönyveket, temlomunkról 

készített lev. lapokat, fali táblákat, vallásos iratokat. A templomból kijövet, 
tekintsük meg e könyveket s szerezzük be itt az olvasmányainkat.

Járassuk az Evang Lapot vagy a „Harangszó" c, néplapot. Előfizetést 
á lelkész is elfogad.

Legyen a Luther-Szövetség és a Eillér Egyesület tagja.
Offertórium az egyház javára minden ünnep és a hó első vasárnapján.
Az egyházi adó az értesítés kézhezvétele után befizetendő.
Szegényekre és betegekre a lelkész figyelme felhívandó.
Szegények javára karácsonyi [gyüjés minden év utolsó negyedében.
Mikor adakozzuk ? Ha a lékünk parancsolja. Születés-, névnapon, 

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

Adakozzunk a templomalap javával 
V Aki még nem tagja a debreceni egyháznak, jelentkezzék azonnal.
\ ?? ................



A debreceni ág h. ev. egyház híveinek.
Üdvöt az Úrtól!

Főpásztori szivem boldog örömével értésültem arról, hogy 
köztetek, kedves debreceni hittestvéreim, erőteljes mozgalom indult 
meg uj, monumentális templom építése céljából. Régi keletű szent 
és drága vágyak, buzgó és lelkes törekvések koronájaként emel
kedik ki e törekvés a félszázados múltú debreceni egyház évtize
des célkitűzései közül, mint egy fénylő csúcspont, mint egy gló- 
riás összefoglalás, a melybe belefut a hivő szivek imádatos vágya, 
lelkesedése és minden áldozatos cselekvése.

A ki a ti gyülekezeti életetek folyását annyi évtizeden át s 
oly közvetlen közelről szemlélhette, mint jó magam, az valami 
benső bizonyosság érzésével várta azt a napot, amikor elhangzik 
az első lelkes, lelkesítő szó : „építsünk házat a mi Urunk Iste
nünk nevének," (I. Kir. V. 5.)

Ennek a szent és nagy napnak, ennek a szent és nagy el
határozásnak, ennek a szent és nagy mozgalomnak el kellett jön
nie, mert ezt követeli meg a természetes fejlődés rendje, a deb
receni egyház tekintélye, az Igehirdetés és a gyülekezeti élet szer
ves szolgálatának minden érdeke, s a mi mindezeken felül áll : 
a szivek forró vágya, hogy Istennek valóban méltó hajlékot emel
hessenek. Ha a hetvenes évek az alapvetés, a nyolcvanas, kilenc
venes évek a szervezés, a múlt század utolsó, a jelen század első 
évtizedei az erötömörités korát mutatják, akkor a mai nemzedék 
számára szinte a természetes fejlődés törvényszerűségéből folyik a 
továbbhaladásnak egy elhatározó lépése: a számban gyarapodó, 
tagjainak erkölcsi és értelmi színvonalában izmosodó, a külső te
kintélyében erősödő, az öntudatos evangéliumi vallásos buzgóság- 
ban es példaadó önkéntes áldozatkészségben Isten dicsőségére és 
anyaszentegyházunk javára az utolsó években bámulatos fejlődés 
jeleit mutató egyházban olyan az egyház diszéhez és tekintélyéhez, 
hivatásához és nagyságához méltó templom építése, a mely mesz- 
szire sugároztassa az alkotó egyházszeretet Jézu6 lábaihoz tett 
áldozatkészségét, harangjai hivó szavával maga köré gyűjtse és 
befogadni tudja a nagyváros területén szétszórva élő hívek lelki 
áldozatra kész egész sereget, s méltó külsőben hirdesse közel s 
távolról odasereglőknek, hogy itt a Krisztus által Isten országáért 
élni, küzdeni és harcolni kész hiterős evangéliumi gyülekezet él.

Ilyen templom felépítésének a magasztos feladata, kedves 
debreceni hittestvéreim, a ti egyházatok fejlődéstörténetének szűk 
ségszerü adottsága. Csak önmagatok, saját múltatok szép fejlődés 
vonala iránt maradtok hívek, ha lelkes hévvel tömörültök ama 
szent elhatározás körül: „építsünk házat a mi Urunk Istenünk 
nevének."

Azt pedig ne feledjétek soha, kedves hittestvéreim, hogy e 
magasztos célra való adakozás és szent áldozathozás senkinek
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semmiféle rövidségével nem jár, mert Isten atyai kegyélméneíc 
gazdagságában és megváltó atyai szeretetében mindennél bősége
sebb kárpótlást találhatunk, a mig e múlandóság völgyeit járjuk. 
Tartsátok eszetekben, a mit Dávid király mond a Krónikák I. 
könyve, 29-ik fej. 15 —17. versei szerint, hogy mi itt csak jöve
vények vagyunk, — gazdagság, dicsőség — és mindaz, a mit 
készítünk, hogy Isten szent nevének házat építsünk, az Isten ke
zéből való s ép azért Isten „a szivet nézi és az igazságot szereti.“ 

Isten áldása legyen a szent elhatározáson, a magasztos vál
lalkozáson és a felépítendő uj alkotáson !

Nyíregyháza, 1927. március 3.
Geduly Henrik

püspök.

„Építsünk házat a mi Urunk 
Istenünk n e v é n e k /. Kir. V. 5.

Szereteti híveim!
Evangéliumi keresztyén élet után kiált ma az egész emberi

ség. A föld porában viaskodó materiálizmust, a minden szellemi
ségtől megfosztott köznapi vergődést már mindenki unja, céltalan
ságát belátja és egy tisztultabb, emelkedettebb életfelfogás utáni 
vágy kezd általánossá lenni. Megadatott újból a történelmi alkalom, 
hogy a keresztyénség az egyedek és a különféle közösségek vilá
gában elfoglalja az öt megillető helyet, végezze a maga munkáját 
az emberek boldogitására és az Isten dicsőségére. Megfelel-e ezen 
hivatásának ? Élet-e, vagy csupán tan ? Ki tudná megmondani ?

Közéleti jelenségek.
Egyrészt áhitatosan imádkozó tömegek, másrészt a legelemibb 

keresztyén tanításokat meghazudtoló életmód valóban zavarba hoz
hatják a felületes szemlélőt. A keresztyén magyar közélet — hitem 
szerint — a piros arcú lázas tüdőbeteghez hasonlít, aki szive utolsó 
dobbanásáig reménykedik és vár Lazas nyugtalanság, komoly 
alapot nélkülöző üres tervezgetes az egész vonalon. A tervezgető 
lázas külső mögött ott a beteg, akarni már nem tudó enervált 
magyar lélek. Benne van a pusztító ár beteg sodrában. Ezt a lelket 
akarja magához ragadva felemelni és uj élettartalommal megtölteni 
a magyar keresztyénség.

E munkát senki más el nem végezheti. Bármily tiszteletre
méltó is legyen a magy. kir. Belügyminiszter ur erkölcsrendészeti 
rendeletének tiszteletreméltó intenciója, az istenkáromlást, szemér
metlen beszédet, megbotránkoztató viselkedést, üres léhaságot 
rendelettel sohasem lesz lehetséges megváltoztatni. A magyar jövő 
a lelket átformáló munkát várja a keresztyénségtől. Jaj, ha ennek 
a várakozásnak nem tud megfelelni. A józan keresztyénség leikével 
él, nélküle pusztul népünk.
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Reformátusokhoz és katholikusokhoz 
való viszonyunk.

E honmentö munkában minden egyház közreműködésére 
szükség van. Minden egyház értékeket képvisel, értékeket, amelyek 
tiszteletre méltóak és tiszteletet parancsolnak.

Róma. Genf. Wittenberg. Mind fáklyák, amelyek messziie 
világítanak és életet sugároznak. Külön-külön is erőt, felekezetet 
jelentenek, de csak együttesen képviselhetik a magyar keresz- 
tyénséget.

Ezen szükséges együttműködés az elmúlt esztendőben 
— országos viszonylatban —, fájdalom, nem volt kielégítő. El
hamarkodott intézkedések, előkelő helyekről elhangzott nyilatkoza
tok már-már veszélyeztették a protestantizmus és katholicizmus 
közötti, annyira szükséges békét. A viharok lecsendesédtek, ma 
látszólag nyugalom van.

A magyarhoni református és Trianon által teljesen megtépett 
evangélikus egyházunk közötti viszony sem volt — ugyancsak 
országos viszonylatban — teljesen kielégítő. Példás kivételt képez 
e téren Debrecen, ahol a 70.000 református vezéreinek testvéri 
szeretete folytán támogató jósággal viseltetik az 1800 evangélikussal 
szemben. F. hó 27-én dr. Baltazár Dezső, a tiszamelléki református 
püspököt fogjuk újból szószékünkön üdvözölhetni, ez év folyamán 
dr. Révész Imre, Uray Sándor, Siposs Imre debreceni és Szombathy 
István karcagi ref. lelkészek hirdették templomunkban az Igét 
A viszonosság elve alapján pedig többször jelenhettem meg a 
helybeli és vidéki református templomok szószékein.

A testvéri viszony ezen nemes ápolása a tiszántúli, mindenek
előtt pedig a debreceni kálvinizmus emelkedettebb szellemét hirdeti, 
mely e megnyilatkozásaiban valóban beszédes jelét adja a testvéri 
készségnek, amelytől példát vehetnének azok, akik ezen a téren 
másként gondolkodnak.

Önmagunk értékelése.
Minden megtisztelő testvéri jóságot hálával fogadunk, nem 

is vagyunk erre egészen méltatlanok. Elszórtan élünk az egész 
országban, de mindenütt erkölcsi és kulturális értékeket kép
viselünk.

Az irni-olvasni tudás elterjedése az egyes fe’ekezetek szerint 
1910-ben a következő arányszámokban mutatkozik: róm. kath. 
609, gör. kath. 278, ref. 68-9, ev. 733, gör. kel. 348. A legke
vesebb analfabéta tehát közöttünk van. Ugyanez a kedvező meg
állapítás áll a vallás és kriminalitás viszonyaira is. (Dr. Zsedénvi 
Béla.) Mi, evangélikusok a bűnözők terén 33%-al alatta állunk az 
országos átlagnak. Mindezen körülmények hozzájárulnak evan
gélikus öntudatunk erősítéséhez és fokozásához.

Nem a tömeg, hanem az egyéneket éltető hitélet adják meg 
egy történelmi egyház becsét és értékét.



Uj célkitűzések.
Ezen másokat megbecsülő, de önmagát is értékelő evangé

likus öntudatunk erőt ad uj, merész célkitűzésekhez. Hálával és 
szeretettel megemlékezve egyházközségünk szervezőiről, az előttünk 
járó nemzedék templomot, iskolát építő áldozatkészségéről, meg
állapíthatjuk, hogy városunk nagyarányú fejlődésével arányosan 
egyházunk tagjainak létszáma is állandóan emelkedőben van és 
ma már az itt megállapított keretek lassankint szűknek bizonyul
nak. Meg kell tehat teremtenünk a további fejlődés lehetőségét. 
Egy a város által átengedendő megfelelő területen meg kell kez
denünk gyülekezetünknek szélesebb alapokra való fektetését.

Uj templomot kell építenünk, ahol helyet kaphasson minden 
imádkozni akaró hívünk. Gyülekezeti teremre van szükségünk, ahol 
a különböző gyűlések mellett a Fillér Egyesület, Egyetemi Luther 
Szövetség, Ifjúsági Egyesület összejövetelei volnának megtarthatók. 
Majd a jelenlegi épülettömb értékesítése után átvinnők a parochiát, 
az iskolát. Az egyetemes egyház és kormánytámogatással megépí
tenék az annyira szükséges ev. egyetemi internátust. Ha pedig 
ezzel párhuzamosan a Scháffer Intézőség is megépiti az uj árva
házat, akkor a fejlődő egyházi ékt oly perspectivái nyílnak meg 
előttünk, amelyek megérdemelnek minden munkát és minden ál
dozatkészséget.

Kezdjük tehát a templomépitéssel !
Minden iiy mozgalom pezsdülö életet teremt. Magához vonja 

azokat, akik különben közönyösek. Templomot építeni egy szent 
hivatás és amely nemzedékre a Gondviselés e feladatot rábízza, 
annak buzgóságot és erőt is ad annak megoldásához. Templom- 
épitésünk ügyében elnöktársammal együtt a következő felhívással 
fordultunk a nagy közönséghez.

Debrecen lakosaihoz!
Épitsünk uj tornyos templomot!

Mi debreceni evangélikusok az elrabolt végek fiai vagyunk. 
Magunkkal hoztuk szükebb pátriánkból imádkozó hitünket és forro 
egynazszeretetünket. Otthonról elszakadva, itt a rónán uj otthonra 
találtunk. Áldassék ezért Debrecen népe !

Nemzeti szempontból nekünk jut — családi összeköttetéseink 
folytán -  ama különleges hivatás, hogy élesszük és fenntartsuk 
a végekkel a lelki kapcsolatokat. Templomból templomba kell men
nie a magyar üzeneteknek. De amig egykori otthonunkban tágas, 
nagy templomban hirdettük az Isten dicsőségét, addig itt Debre
cenben, — az előttünk járó nemzedék által megépített, de azóta 
mar rég szűknek bizonyult kis templomunkban, ünnepről-ünnepre 
áhítatot rontó tolongásban van részünk s még akkor is sokaknak 
még a templom lépcsőjén sem jut hely.

Uj tornyos templomot szeretnénk!
Templomot, mely magába fogadja az odasereglö híveket, mely

nek boltívei alatt az emberi szív megpihen. Templomot akarunk,

6



7

melynek tornya erősítse evangélikus önérzetünket, mely mint örökös 
felkiáltó jel, emlékeztessen elszakított szülőföldünk tengernyi fájdal
mára. Harangot akarunk, melynek hangja messzire elvigye Luther 
énekének diadalmas dallamait. — A toronyóra hadd figyelmeztessen 
az élet elmúlására, hadd ösztönözzön állandó és örökös munkára!

E templom ma még álom, de holnap már valósággá lesz, ha 
mi evangélikusok akarjuk és ha Te, Debrecen városa és felekezetre 
való különbség nélkül. Debrecen népe szintén akarod!

Mutassuk meg, hogy tudunk akarni!
Ajánljon fel minden evangélikus egyházszeretetével, társa

dalmi helyzetével és anyagi körülményeivel arányos összeget. Vagy 
ajánljunk fel minden jogi kötelezettség nélkül öt (5) évi időtartamra 
havi részleteket, amelyek akár havonta, akár tetszésszerinti idő
közökben lennének fizetendük. Az 1000 pengőt vagy ennél nagyobb 
összeget áldozók nevei az elhelyezendő márványtáblán ; a legalább 
500 pengőt adományozók nevei pedig az alapkőletételekor behe- 
lyezeneő emlékokiratban örökittetnek meg. Ha ezen felajánlások 
meglesznek, akkor majd az egész ország népéhez és a külföldi 
hittestvérekhez is fordulunk.

Előbb azonban nekünk kell meghoznunk a magunk áldo
zatait !

Debrecen városa, Debrecen népe!
Evangélikusok kogogtatnak szived ajtaján. Ne nézzed azt, 

hogy mi más templomban dicsérjük az Istent. Jöjj segítségünkre! 
Mily szép volna, ha Debrecen minden polgára felajánlana e tem
plom javára néhány téglát! Mily felemelő volna, ha a debreceni 
evangélikus templom minden köve a kölcsönös felekezeti támogatás 
beszédes alkotása lehetne!

A szükség int. Az élet parancsol!
Gondolkozzunk és határozzunk. Ha lehet még ma!
„Erős várunk az Ur Isten !“
Főtisztelendő Geduly Henrik püspök ur buzdító főpásztori 

levelében, amit jelentésem elején közlök — külön is felhívja moz
galmunkra a hívek figyelmét.

A mozgalom tehát megindult. Alig néhány hét alatt már kb. 
17000 Pengőt ajánlottak fel buzgó tagjaink. A hit hegyeket moz
dít, ennek a tudatában fogunk újból és újból híveinkhez fordulni 
mindaddig, amig uj templomunk — Isten dicsősegére — fel 
nem épül.

Gyámintézeti ünnepünk.
Addig is és ezután is megragadunk természetesen minden 

alkalmat, mely megfelelőnek látszik hitéletünk fejlesztéséhez. E célt 
szolgálta az Egyetemes Ev. Gyámintézet körünkben tartott ez évi 
közgyűlése. Ez volt az első alkalom, amikor egy egyetemes intéz
mény vezéreit és tagjait üdvözölhettük körünkben. Br. Feilitsch 
Berthold kir. kamarás világi és Ziermann Lajos soproni lelkész 
egyházi elnöklete alatt itt üdvözölhettük a körünkben mindig meg
különböztetett örömmel és mély tisztelettel körülvett kerületi elnök
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séget, Geduly Henrik püspököt, Dr. Zelenka Lajos kerületi felü
gyelőt, Kiss Istvánt a Dunáninneni kerület püspökét, Scholtz Ödön 
Dr. Dómján Elek, Podhraczky János, Sárkány Béla, Kruttschnitt 
Antal, Tóth József espereseket, Paulik János lelkészegyesületi el
nököt és az országos egyházi élet sok buzgó képviselőit.

Mindég hálával és szeretettel fogunk visszagondolni ez ün
nepnapokra és nekünk jól esne, ha vendégeink is örömmel gon
dolnának a körünkben töltött órákra.

Belmissió.
Biblia óra. Munkásistentisztelet.
A céltudatos egyházi élet elkíséri az embert gyermekkorától 

késő aggkoráig. Az élet minden időszakában felelősségteljes kö
telezettségek háramlanak az egyházra. Egyházi életünk központja 
a templom. Itt találkozunk időközönkint, hogy a közös imádság 
szárnyain közelebb jussunk az élő Istenhez. A hivek személyes 
látogatása, az ádventi és böjti esti istentisz eletek, a hetenkint tar
tani szokott biblia órák, a máv. munkás asszonyai között tartani 
szokott összejövetelek, külön munkás istenitiszteletek belmissiói te
vékenységünk beszédes jelei.

Jól tudván azt, hogy az iskolából régebben kikerült az éleiben 
már elhelyezkedett fiatalság meglehetősen tartózkodóan viseltetik 
az egyházi élettel szemben, külön érintkezést kerestem ezen névleges 
egyháztagjainkkal és lassan próbálom ezen általános hitközönyböl 
fakadó ellentállást megtörni.

Nevelés.
Minden egyháznak éberen őrködnie kell gyermekei vallásos 

nevelése felett. A gyermek lelke egy kincs, amelyért ma szerte az 
egész világon egy nagy harc folyik. E harcban a biztos győzelem 
reményével nekünk is részt kell vennünk. Az evangéliumi lélek 
derűjével, történelmi egyházunk küzdelemteljes, véráztatta múltjával, 
a múlt tanulságaival közeledünk gyermekeinkhez. A most már 
teljesen rendezett és rendszeresen folyó hittanórák mellett a hét
köznapi gyermekistenitiszteletek, külön énekórák, vallástanitási 
szülőiértekezletek és a rendszeresített vasárnapi iskola, ahol fáj
dalom a távollakó, iskolánkba nem járó evangélikus gyermekeinket 
még mindig nélkülözzük — mind a fokozott vallásos nevelést 
vannak hivatva elősegíteni.

E munka azonban sikeres csak akkor lehet, ha teljes mér
tékben magunk mellett tudjuk a családi otthonok támogató mun
kásságát. Igaz ugyan, hogy csaknem kivétel nélkül minden szülő 
vallásosnak kívánja látni gyermekét, de igaz az is, hogy e cél 
érdekében a szülök nem teszik meg mindig azt, amit gyermekeik 
vallási élete tőlük vár.

Anyák napja.
Fájdalommal látjuk a gyermekek részéről a szülők iránt táp-
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Iáit szeretet és tisztelet hanyatlását. Ezen kóros folyamat okozóját 
nemcsak a gyermekeket uraló közszellemben, hanem nagyrészt a 
helytelen nevelésben kell megtalálnunk. Márpedig mit várhat az 
egyház és a nemzet egy olyan gyermekseregtől, amely előtt már 
nem szent a szülők iránt táplált szeretet ?

Külföldi példákat követve ezentúl május hó első vasárnapján 
„Anyák napját" fogjuk tartani, amikor is az anyai szeretetnek 
fogunk szentelni egy-egy áhitatos érzést. Távolról sem ringatom 
magam abban a hitben, hogy egy ilyen istenitisztelet egyszerre 
megváltoztassa a már-már eldurvult lelkeket, de ezen a téren is 
minden lehetőt elkövetnünk, komoly kötelességünk.

A kegyelet hiánya.
Alföldi népünknek vannak más lelki fogyatékosságai is. Ki

veszett innen az élők iránti tisztelet, de nincsen meg az elhaltak 
iránti kegyelet sem. Sokszor tettem és tették már szóvá a helybeli 
temetők minden jóérzést megszégyenítő kulturálatlanságát. Ne 
gondoljuk azt, hogy egy egyszerű kerítéssel, vagy az uj temető 
megteremtésével itt egyszerre megváltozhatnak a viszonyok. — 
A temetőnek a jellegét nem a monumentális síremlékek sem a kő
kerítések, hanem az élők lelkiilete adják meg. Kegyelet nélkül itt 
az Alföldön sohasem lesznek rendezett temetők.

A kegyelet érzését ápolni és ébreszteni minden egyház komoly 
kötelessége. Erre itt Debrecenben hatványozott szükség van. Tel
jesítsük hát ezen a téren is kötelességeinket!

Népiskolánk.
Lassanként kialakuló egyházi életünk egyik tiszteletreméltó 

tényezője a mi népiskolánk. A fejlődés vágya és szükségessége 
megteremtette a haladás lehetőségeit. — A még nemrég két tanerős 
iskolát 1923-ban három tanerössé fejlesztettük és a f. tanévben 
pedig, egy ideiglenes tanerő beállításával négy tanerőssé fejlesz
tettük. Ha az állam tovább nem fogja emelni az egyházi 
hozzájárulás mértékét, akkor rövidesen abba a szerencsés hely
zetbe fogunk jutni, hogy a IV. állást is véglegesen megszervezzük. 
Már itt hangsúlyozom, hogy ennek betöltésénél csak olyan pá
lyázók jöhetnek figyelembe, akik a paedagógia arravalóság mellett 
fokozott zenei készségekkel is rendelkeznek.

A f. tanév elején már a 11. osztályban bevezettük a német 
nyelv tanítását. A vizsgái eredmény fogja majd megmutatni, meg
maradunk-e ezen határozatunk mellett, vagy csak a 111. osztályban 
kezdjük meg annak tanítását.

Súlyt helyezünk a szülők és tantestületi tagok sűrűbb érint
kezésére. A szülői értekezleteken a tanítók mellett előadónak üdvö- 
zölkettük presbytériumunk tagját, Dr. Szontágh Félix egyetemi 
tanárt, aki közreműködésével hálára kötelezte egyházunkat.

Az iskola-orvosi állást most már harmadéve fenntartjuk, 
teendőit Dr. Máyer Elek egyetemi tanársegéd hittestvérünkre biz-
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tűk. Jól esik megállapítanunk, hogy ezen iskola-orvosi állás meg
szervezésével megelőztük a legmodernebb fővárosi népiskolákat is. 
De ez igy is van rendjén, egyházunk ebben a vonatkozásban ve
zetett és vezetnie kell ezentúl is.

Tetemes összegeket áldoztunk iskolánk felszerelésére, most 
folytatólagosan majd az iskolai könyvtárt is ki fogjuk egészíteni, 
akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy iskolánk megfelel a legmo
dernebb pedagóg/ai követelményeknek.

Árvák gondozása.
Ahol gyermekek vannak, o/t fájdalom, árvák is szoktak lenni. 

A Scháffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná árvaalapitvány 
folytán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 24 árvát 
havi segélyben részesíthetünk. A földből és házakból álló jelenté
keny alapítvány értéke az elrendelt tartalékolások folytán a gyors 
megerősödés utján van ugyannyira, hogy már nincsen messzi az 
árvaház megnyitásától.

Halottak vasárnapján a segélyezett árvák az Intézőséggel 
együtt megjelentek a kegyes alapítványt tevők sírjánál, ahol ke- 
gyeletes érzéssel áldoztunk azok emlékének.

Luther Szövetség.
Ifjúsági Egyesület. Egyet. Luther Szövetség. Előadások.

Vendégek. Vegyeskar.
Az iskolai vallástanitás mellett, szorosabban magunkhoz kell 

kötnünk a megkonfirmált ifjúságot. Az iskolába többé nem járók
kal a kapcsolat fenntartása elég nehéz. Az időközönként tartani 
szokott összejövetelek látogatottsága nagyon különböző. Itt szorgos 
és kitartó munkára van szükség.

Egyetemi ifjaink létszáma állondóan emelkedőben van. Jelen
leg 77 tagja van Egyetemi Luther Szövetségünknek. Ebben a vo
natkozásbari nagyon érzem végzett munkám fogyatékosságát. Az 
alkalmi összejövetelek ugyan elősegítik az ifjúság és a lelkész 
közötti bensőbb kapcsolat kialakulását, de a felmerülő nagy szük
ségletekkel szemben csaknem tehetetlen vagyok. Ifjaink igen sze
rény keretek között élnek. Mindenütt segítségre volna szükség. 
Egyetemes egyházunk eddig mindig csak a budapesti Luther Ott
honra gondolt, kötelességemnek tartom a vidéki egyetemi városok 
egyetemi ifjúságára a vezérek figyelmét felhívni. Úgy gondolom, 
ezen teendők már túllépik az egyes egyházak jogkörét és az egye
temes egyház hatáskörébe tartoznak. Öt hallgató most is segélyben 
részesült az itteni ev. Sartórius alapítványból.

Az elmúlt évben is számos vendégünk volt, akik akár a szó
székről, akár az előadói emelvényről hirdették evangéliumi hitünk 
igazságait. A már említett református kartársak mellett vendégeink 
voltak: Dr. Ohlemüller, a protestantizmus védelmé,e alakult világ
szövetség berlini főtitkára, John Nelson Ghristnanda indiai missio- 
nárius, Paulik János nyíregyházi lelkész, Dr. Deák János soproni
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egyet, tanár és 20 theologus Duszik Lajos miskolci, Szüts Gábor 
budapesti, Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkészek, Dr. Kiss Jenő 
soproni theol. egyet, tanár, Wídofszky Kálmán békéscsabai vallás
tanár, a ref. ünnepén pedig Fux Antal egyházi főjegyzőnk volt 
estélyünk előadója. Vegyeskarun* ideiglenesen szünetel, me ynek 
újbóli megszervezését szükségesnek találom.

Fillér Egyesület. Szegénytámogatás.
A nők munkája az egyházi életben nélkülözhetetlen. Erről tesz 

bizonyságot egyházunk nöegyesülete, a Fillér Egyesület. Egy buzgó 
tábor van itt lelkes vezetők alatt tömörülve, mely lelkesen es ön
zetlenül szol álja egyházunk ügyeit. Még nem volt előierjesz ésem, 
melyre nőegyesületünk kedvező visszhangot nem adott volna. A 
f. évi február havában tartott hagyományos teaestély valóságos 
eseményszámba ment városunk társadalmi életében, mely egyúttal 
3000 pengővel gyarapította egyházi alapjainkat, Egyesületünk ven
dégül látta julius havában a kerületi közgyűlés és októberben az 
egyetemes gyámintézeti közgyűlés tagjait. Szeretvendégséget ren
dezett az Egyetemi Luther Szövetség tagjainak, megrendezte a 
karácsonyfa ünnepélyt, havi támogatásban részesített néhány nincs
telen családot és alkalmi segélyben részesítette mindazokat, akik
nek támogatását szükségesnek találta.

Mindezen ügyeket a választmányi üléseken intézte el, melyek 
gyakran egyszerű szeretvendégség formájában lesznek megtartva.

Karácsony idején, a szeretet nagy ünnepén fokozott mérték
ben akarván kifejezésre juttatni a cselekvő keresztyén szeretetet, 
gyüjtöivek nélkül kérő szóval fordultam híveimhez, akik készpénz
ben 12.116,000 K-át és természetbeni adományok formájában 
4 000,000 K-t bocsátottak rendelkezésemre.

E nagylelkű áldozatkészség lehetővé tette, hogy az arra való
ban rászorult és erre méltó testvéreinket hathatósan támogathassuk, 
E felhívást a jövőben is minden évben meg fogom ismételni. — 
Bízom benne, hogy ezen mozgalmam a jövőben is teljes meg
értésre fog találni.

Úrvacsora osztás.
Ébredő hitéletünk egyik beszédes fokmérője az Ui vacsorát 

vevők létszámának állandó és fokozatos emelkedése. 1921-ben 
123-an, 1922-ben 2n5-en, 1923-ban 488-an, 1924-ben 577-en, 
1925-ben 613-an, 1926-ban pegig 651-en állottak az Ur asztala előtt.

Legyen ezen örvendetes emelkedésért hála a Gondviselések. 
Vajha az oltár előtt lélekben sokan találkoztak volna az Úrral.

Népmozgalmi adatok. Reverzális.
Született és megkereszteltetett 30 gyermek, 7-tel több, mint 

1925-ben. Konifrmáltatott 17. 3-al kevesebb, mint 1925-ben. Há
zasságot kötött az állami anyakönyvi hivatal kimutatása szerint 30
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olyan pár, ahol evangélikus fél volt érdekelve. Tiszta ev. pár 
csupán 3 volt. Ebből 1 frigyét dacára a többszöri közbenjárásom
nak egyházilag meg nem áldatta. Templomunkban összesen 18 
pár esküdött, (-f-7) Reverzális adatott a javunkra 7, a kárunkra 7 
esetben. 4-en idegenek voltak. Ezen aránytalanul sok reverzális 
kötés mutatja ama nagy küzdelmet, amely ezen a téren az egyhá
zak között folyik. E küzdelmek a házasságkötések idején igen sok 
keserűségnek az okozói. A magyar országyülés munkáját sokan 
áldanák, ha egy egyszakaszos törvény- a revizáliskötést hatálytala
nítaná. A lélekhalászat ideje, bármely oldalról is jöjjön az, már 
lejárt. Őrizzük meg kölcsönösen egymás hitét és illessük megvetéssel 
azt, aki hitünkre tör.

Meghalt 15 egyén ( — 11).
Hozzánk áttértek 5-en, kitértek 5-en.

Sajtó. Iratmissió. Szórványgondozás.
Debreceni egyházunk itt messze vidéken egyetlen támpontja 

az elszórtan élő híveinknek. Csaknem minden községben akadunk 
egy-egy hittestvérre. Ezek gondozása és evangélikus öntudatuk 
ébrentartása csaknem teljesen lehetetlen. Bár a helyi gyülekezet 
munkája teljesen elfoglal, mégis igyekszem a szórványban lakó 
híveinket a lehetőséghez képest magunkhoz láncolni. Eddig meg
jelentem Pallagon, Hajdúböszörményben, Karcagon, Berettyóújfa
luban, Biharkeresztesen és legutóbb Hadházon tartottam az első 
evangélikus istentiszteletet. Püspökladány, Téglás, Nagyiéta evan
gélikusai is hozzánk csatlakoztak már. A hajdúnánási missiót az 
ottani támogaiás nélkül sajnos még nem tudtam megszervezni. 
Ez még a jövő feladata.

Szórványainkban az elmúlt évben már kereszteltem, eskettem, 
temettem és konfirmáltam is. Bízom benne, hogy állhatatos mun
kával mégis csak sikerülni fog szorványainkan az evangélikus hit- 
hüséget ébrentartani.

Úgy itt a gyülekezetben, valamint a szórványokban fokozott 
szerep vár az egyházi sajtóra. Nem mulaszthatom el ezen alkalmat 
sem, hogy kérjem az Ev. lap és a „Harangozó' támogatását. A 
Luther Naptárból a f. évben már 140 példányt adtunk el, reméljük, 
hogy ezen szám is még fokozódni fog.

Iratmissiónk, bibliák, énekeskönyvek mellett a legkülönbözőbb 
épitö-iratokat tartja raktáron, kívánatos volna ezen kedeményezé- 
sünk buzgóbb támogatása.

Anyagiak. Adományok.
Híveink buzgó egyházszereíete és példás áldozatkészsége 

folytán egyházunk anyagi helyzetéről is teljesen megnyugtató 
jelentést tehetek. 1921-ben 244 adófizető családunk volt. Ma, 
1927-ben már 621 család viseli egyházunk terheit. Híveink névsora 
még ma is hiányos, nincsen hónap, hogy egy-két uj családot fel 
nem fedeznék. Miután adónk a többi egyházak adókivetésénél sokkal
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szerényebb, ezen összegek, mind pontosan befolynak és a hát
ralék alig több l°/o-nál.

Ezen tiszteletreméltó egyházi kötelességteljesités mellett meg 
kell emlékeznem az önkéntes adományodról is. Dacára annak, 
hogy az elmúlt évben a már említett szegénygyüjtéstöl eltekintve, 
semmiféle határozott célra nem gyűjtöttünk, gyüjtőivekkel senkit 
nem zaklattunk, különféle címeken, beleszámítva az offertóriumo- 
kat és perselyadományokat, összesen 112,434 401 korona adomány 
folyt be az egyházi pénztárba. A mai súlyos gazdasági viszonyok 
mellett csaknem csodálattal kell megállnunk e nagymérvű áldozat- 
készség mellett Ez tette lehetővé, hogy az év folyamán elveszített 
államsegély dacára is egyházunk pontosan teljesíthette kötelességeit.

Áldás minden adakozón és minden adományon.
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság legfelsőbb ítéletével 

50 hold földet juttatott egyházunknak.
Itt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy a politikai közsé

gek erkölcsi kötelessége a nemzeti munkát végző különféle egy
házak megfelelő anyagi támogatása. Debrecen nemes városa is 
igyekszik ezen kötelességének eleget tenni. Biztos vagyok benne, 
hogy miután eddig a várostól egy talpalattnyi területet nem kap
tunk, templom-, iskola- és lelkészlak-telek kérvényünk most már 
rövidesen kedvező elintézést nyer. De rendezésre vár egyházunk 
évi segélyezésének komoly kérdése is. Egyházközségünk egy 
régebbi megállapítás szerint, az iskolai segélytől eltekintve, évi 
27 aranykorona és 4 öl fasegélyt élvez. Azt hiszem, senki s m fdg 
a szerénytelenség vádjával illetni, amikor megállapítom, hogy ezen 
segély mértéke semmiesetre sem felel meg az egyház erkölcsi 
értékének

A város az összes elemi iskolák tatarozásáról is gondoskodik, 
csak a mi iskolánk képez ezen a téren kivételt.

Mindezeket nem panaszként említem, csak egyszerűen fel
hívom ezen méltánytalanságokra az illetékesek figyelmét.

Személyi ügyek.
Presbytériumunk két tiszteletreméltó és buzgó tagja, id. 

Trnka Gottlieb malomtulajdonos, templomunk egyik legszorgal
masabb látogatója és Skrovina József máv. osztályfőnök, főfel
ügyelő kidőltek az élők sorából. Legyen emlékük áldott!

Baranyi Sári helyettestanitónő kineveztetvén az államhoz, 
helyét ideiglenesen Gulácsy Lajosné, sz Koppány Róza tanitónőveí 
töltöttük be.

Előadásokat tartottam a ref. Templomegyesületben, a Máv. 
munkászászlóavató ünnepén, a Mansz kulturdélutánján, a Kér. 
Diákszövetség nyári konferenciáján, a budapesti Szepesi Egyesület 
félszázados jubileumán, prédikáltam a helybeli református templo
mokban, Budapesten, Szolnokon, Kecskeméten és a szóvárnyokban.

Szeretett Híveim!
íme, ezekben vázoltam végzett munkánkat és közeli tervein



14

két Tisztán látom a még meglévő fogyatékosságokat. Mélyebbre 
kell szántanunk az egész vonalon. Lüktetőbbé kell tennünk a 
különböző ifjúsági egyesületeink életét. A lelkészlak földszintjén 
felszabaduló lakásból megfelelő gyülekezeti helységet kell terem
tenünk. Az igazságügyi minisztériumban lévő kérvényünk után 
meg fog indulni a rabok közötti munka, végül kívánatosnak tar
tanám, ha presbytériumunk egy az imádságtól áthatott oly zárt 
testületet alkotna, mely buzgó templombajárással, forró egyház
szeretettel minden vonatkozásban példát mutatna a gyülekezetnek.

Hálával megemlékezve a most lelépő tisztikarról és a pres- 
bytérium mindenkor önzetlen, ügybuzgó támogatásáról, önkénte
lenül visszatekintek eddig végzett közös munkánkra Tegnap 
(márc. 12) volt öt esztendeje annak, hogy az Isten kegyelme és 
a gyülekezet egyhangú akaratmegnyilvánulása folytán átléptem 
szeretteim imádságától kisérve e templom küszöbét.

Kétségek között hányódott akkor lelkünk. Hiványom kísére
tében akkor azt irta nekem a felügyelü ur, vajha soha meg nem 
bánnám, hogy a Gondviselés a debreceni egyház szolgálatába 
állított Most, öt év után megfordítom ez üzenetet: vajha e gyü
lekezetnek ne lenne oka elhatározását megbánnia!

Kérem továbbra is a Felügyelő ur, az egész tisztikar, a 
presbytérium, a Fillér Egyesület és minden egyháztag további 
buzgó támogatását.

Harmonikus egyetértésben haladjunk tovább és egyházunk 
fejlődni, élni és virulni fog.

Áldáskivánsággal.
Debrecen, 1927. március.

Farkas Győző
lelkész.

1926. évi adományok
(Lezárva 1926. december 31-én.)

Kövessük e példákat!
Életünk fontosabb napjain áldozzunk az egyház oltárán !

Az egyház különböző céljaira :
(Befizetési sorrendben) Mattesz Imréné 400.000, Ganofszky 

Lajos 100.000, N. N. 430,000, Hangya Szövetkezet 200.000, özv. 
Konrád Dáníelné 50.000, Dr Szepesi Kálmán 40 000, Dr Med- 
veczky Károly 100.000, Dr Sztankay Aba 100.0C0, Meinholdt 
Oszkár 500.000, Kristóf Jánosné 50.000, N. N. 110.000, Fuchs 
Imre 200.00 , Dr Homola László 1,000.000, Melich István 200 000. 
Maradvány az 1925 évi karácsonyi gyűjtésből 25.000, Czuczor 
Ferencné 100.000, Dr Galánffy János l,50J.0ü0, Szepesy Ferenc
1,000.000, a Fillér Egyesület estélyének jövedelméből különböző 
egyházi célokra 25,300.000, Mitrovics Gyuláné 100.000, N. N.
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20.000, Dr ftéczey Sándor 60. születése napján iskolai jutalmakra 
szülei, néhai Kacska János és néhai Kovács Ilona emlékére 500 000, 
Kovács Andrásné 40.000, Sch. S. 50.000, Kootz Frigyes 50.000, 
Rimanóczy Béláné néhai édesanyja özv. Horváth Hermáimé emlé
kére 1,000.000, Dr Lichtenstein László 100.000, Panyit, Sámuel
100.000, Szeley Istvánná 100.000, Hank Olivér 200 U.0, Kocka 
András a máv. műhelyben való szolgálatának 20. évfordulóján
50.000, Frank József 30.000, N. N. 5000, N. N. 450X00, Dr 
Schmidt Lajos 500.000, Balogh Miklósné 5".000, Philipp Jenő
500.000, Dr Probstner Artúr 800.000, Szarka Lászóné 100.000, 
özv. Konrád Dánielné virágmegváltás címén 25.000, N. N. 50.000, 
Medvegy Elemér 600.000, Skrovina József családjá 300.000, István 
gőzmalom 1,000.000, Kissel Gyula fia konfirmációja napján 1,000 000, 
Adriány Kornél 5C0.000, N. N. 100.000, Dr Bélák Sándor 3,000 000, 
Dr Elischer Gyula 2,500.000, N. N. betegségéből való. felgyógyu
lása alkalmából 100.000, Iskolai gyámintézeti gyűjtés 5U0iU0, 
Várady János leánya halála napján 216.000, Berger Adó f 100.000, 
Jánossi Mária 100.000, vitéz Dr Kovách Elemér 2 0,000, Dr Han- 
kiss János 500.000, N. N. 480.000, Szűcs Imre 5GO.OOO, Gödényi 
László 500.000, Dr Jakabovits József 1,000.000, Balogh Barna 
100X00, Steinberger István 1,500.000, Böszörményi Lajos 100.000, 
Dr Dóczy Gedeon 200.000, Fehértói Dániel 200.000, Csapó László
500.000, Medgyesi István 10.000, Engel László 500 000, Dobó 
István 300.000, Klein Ármin 300.000, Szkenderovits Tamásné
100.000, Gábor Péter IOj .OOO, Dr Harsányi Imre 200.000, Dr 
Tiroler Oszkár 2,000.000, Dr Máday István 200.1)00, Hangya 
300.0i 0, N N. 40.0u0, N N. 10.000, Nádasdy Kálmán 100.00 
Prunyi Miklós 500.000, N. N 415.000, Búcz Béla 250.000, Dévény 
Károly 50.000, N. N. 415.000, Koska Endre 100.0 0, N. N 80.000, 
Kárász Istvánné édesanyja halála évfordulóján 50.000, Scháffer 
Intézőség 2,344X00, Adriány Kornél l,00f'000, N. N. 25.000, N 
N 491 000, Almási Károly 200.0 0 korona. Összesen: 62,161 000 K.

Oltárteritőt adott szülei emlékére a konfirmáció napján özv. 
Géresi Kálmánná sz. Osterlam Olga a Fillér Egyesület elnöke.

Oltárgyertyát adott : Szepesy Ferencné, Kaszai Mária és 
özv. Feketéné.

Urvacsorai bort: özv. Géresi Kálmánná, Dr Horvay Róbert 
és Röllig Edéné

Term szetbeni adományok minimális éltéke 3.(00.000 kotona. 
Uj templom alapra: Stockholmi Gusztáv Adolf Egyesület 

19,057 000, Dr Pröhle Károly 100.000. Összesen: 19,157,000korona.

Karácsonyi szegény gyűjtés javára:
Nőth Antalné 200.000, F. Gy. 150 000, Homola Samu 100 000, 

Nádasy Kálmán 100000, Burdáts Károly 50000, Sauer D 50.000, 
özv. Konrád D.-né 50.000, Krisch K. 100,000, Káposzta Gy.
50.000, Malatitsch Zs. 50.000, Dr. Lázár 50.000, Dániel S. 50 000, 
özv. Géresi K. 100.000, Dr. Katona J. 150.000, N. N. 50.000, 
Majoros R. 200.000, Potó F. 50.000, Korbély József 300 000, 
Kristóf J. 10.C00, Fabók A. R. 250.000, özv. Konrádné 50.000,
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Scházer Ernő, Í50.Ö0Ö, Dorn F. 200.000, özv. f .  K. 50.000, ju 
hos J. 50/00, Dr. M. A. 100.000, Sch. 5. 200.000, Hank O.
100.000, Bohus G. 50.000, Warga nővérek 150.000, Versényi J.-né 
1U0.L00, Gaal J. 100.000, Dr. Réczey S. 100.000, Dr. HorvayR., 
200.CC0, Sztraka P. 200 000, Dr. Hankiss J. 50 000, Almási K.
100.000, Heltmann L. 1000, Jánossy Irma 200.000, Dr. Székely 
G. 20.000, M. K 50.000, Dr. Julow Jenő 200.000. Csernák P.
100.000, D. Galánffy János 100.000, Maternyi K. 50.000, vitéz 
Boczkó B. 50.000, W. B. 200.000, Dr. Papp K-né 50.000, Há- 
tnann R. 100 000, Horeczky B. 50.000, Trnka J. 5'J.OOO, Viola K.
50.000, Dr. Ludány B. 40.000, Nagy S. ezredesné 100.000, Kova- 
liczky A. 110.000, Telegdy A. 100.000, Feix J. 100.000, 0 . K.
50.000, Halmágyi Gyula 100.000, Kondor M. 100.000, özv. Neu- 
bauer J. 190.000, özv. Szkenderovitsné 20.000, Fáberné 30.000, 
Röllig E. IC0.000, Szarukán J. 100.000, Péntek A. 30.000, Csa- 
nády A. 15.000, N. N. 20.000, Dr. Szilágyi 25.000, Mellich J. 
20 000, Z. J. 15 000, Anjuk K 40.000, Dr. Kesserü L. 5M0.0, 
Makovits G. 20.000, Bacsó P. 20.000, Fux A. 30.000, Fehértói 
D. 50 000, Dr. Harsányi J. 50.000, Benedikty J. 10.000, Vályi 
Nagy Fvigyes 30.000, Kontsek K. 50.000, özv. dr. Polgár D.-né 
25 000, Neubauer S. 100.000, Kiss S. 50.000, Szép Gy. 25.000, 
Szondy 10.000, Dr. Máday S. 20.000, L. J. 10.000, Dr. Baltazár 
Lezsö ref. püspök 1.000,000, Dr. Tamássy G. 100.000, Debreceni 
Első Takarék 100,000, Magyar Ált. Hitelbank 50.040, Forgalmi 
Bank 5o.000, Nemzeti Hitelintézet 100.000, Közp. Takarék 50.000, 
Belvárosj 50.000, Leszámítoló 50.000, Gazdasági Takarék 50.000, 
Angol-Magyar 50.000, Mezőgazd. Hitelint. 50.00 ', Takarék és Hi
telint. 50.00, Hangya 50.000, Gazdák Bankja 25.000, Önsegélyző 
Egylet 50.000, Egyesült Budapest Fővátesi 50.000, Mezőgazd. 
Hitelszövetkezet lUÜ.oOO, Ganovfszky L, 50.000, Dr. Hódy Béla 
600 000, özv Ujhelyiné 20.000, N. N. 50.0.0, Szarka L. 10.000, 
Mihalovits J. 100.000, N. N. 100.000, Pap G. 20.000, Lám D.-né
25.000, Dr. vitéz Kovách E. 50.00), Dr. Julow V. 50 000, Dr. 
Horváth Gy, 100 000, ifj. Gyürky S. 100 000, Sexty E. lOO.OlO, 
Phillipp L 100.000, N. N. IOOoO, Galamb F. 100.00J, özv. Trnka 
F.-né 500.000, Fejes Z.-né 4U.000, Lám E.-né 50 00, Warga Gy.
10.00. 000, Dr. Lőrincz 25.000, Dr. Probstner 25.000, Tamássy L.
25.000, Dr. Máyer A. 25.000, Dr. MayerjAndor ivén apróbb tételek 
összege 516.00U. Karácson) i gyűjtés összege: 12.116,000 kor.

Karácsonyi természetbeni adományokat adtak:
Böszörményi kötszövőgyár, özv. Léresi Kálmánná, Horváth 

Andrásné, Benyáts Emil, Krausz Gyula, Weszter Béla, Thaisz 
Artúr, Marx István, Trnka, Hungária malom, K. Tóth Kálmánná, 
Dr. Sztankó Gyuláné és sokan apró süteményt és cukorkát.

Adományok mi imális érték í 4,000.000 kor.
Esntleges téves nyugtásásokra a lelkészi hivatal figyelme 

azonnal felhívandó!
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1926. évi adományok összegezése:
Természetbeni adományok minimális értéke 3,000.000 kor. 
Különböző célokra — — — — — 62,161.000 „
Uj templom alapra — — — — — 19,157.000 „
Offertorium és persely — — — — — 12,000.401 „
Karácsonyi szegénygyüjtés — — — — 12,116.000 „

„ természetbeni adományok értéke 4,000 000 „
Admányok összege: 112,434.401 kor.

Legyen az adakozókon az Ur áldása!

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

előléptetés, nagyobb üzlet, nagy ünnepek, konfirmáció, eljegyés, 
esküvő, örökség alkalmából, halálesetkor, virágmegváltás címén, 
házassági évfordulón, betegségből való felépülés, vágyaink teljesü
lése idején, stb

Örökös egyháztagok.

Ezen címen azon elhunyt egyháztagok emlékét őrizzük és 
és neveiket ó év estéjén a szószékről felolvassuk, akik maguk, 
vagy akiknek emlékére hozzátartozóik, tisztelőik megfelelő alapít
ványt tesznek az egyház javára,

Eddigi örökös egyháztagjaink:
Néhai Schaffer Ferdinánd és neje Legányi Jutiánna,

„ Sesztina Lajos és neje Beör Julianna,
„ Oszterlamm Ernő és neje Koller Johanna,
„ Weszter István,
„ Gebauer Károly,
„ Havas Kálmán. j
„ ifj. Huszár Miklós,
„ Günther Mihály,
„ özv. Leszich Miksáné.

Legyen e hűséges és áldozatkész egyháztagok emléke egy
házunk életében mindenkor áldott!

Nemes áldozatkészségük és forró egyházszeretetük szolgáljon 
követenJö például a jelen és jövendő nemzedéknek!

„Az igaznak emlékezete áldott." Példabeszédek X. 7.

Aranykönyv.
Az egyháznak az adón kivül juttajott nagyobb adományok 

külön feltüntetése.
1922.

Straka Péter templomi csillárok villanyszerelésére 33,000 K 
Sturm János hitvese emlékére 10 drb. énekeskönyvet.
Huszár Miklós fia emlékére 10 drb. énekeskönyvet adott.



1923.
Nagy József elhunyt leánykái emlékér* uj oltárképet, fiai 

konfirmálása alkalmából uj konfirmáció emléklapot.
Huszár Miklós fia emlékére méhkaptárt méhtörzszsel adott, 

jövedelme az egyházé.
Andriány Kornél adománya 400,000 kor.
Sturm János . 200,000 kor.
Neubauer-fiuk Kázmér öccsük emlékére 100,000 kor.
Havas Kálmán emlékére 357,000 kor.

1924.
A „Horn és Erdélyi-cég Horn Erzsébet esküvője alkalmából 

díszes oltárszőnyeget,
Schlachta János és családja Schlachta László emlékére a 

betegek részére urvacsorai keiyhet,
Nagy József fiaival első Ízben együttesen vett úrvacsora em- 

ékére börKötésü diszbibliát,
Névtelen cserépkályhát adott,
Adriány Kornél fia konfirmációja napján 3.000,000 kor,
Dr. Schlachta János elhunyta alkalmá

ból koszorumegváltás címén 1.230.000 kor,
Nagy József elhunyt leánykái, Piroska 

és Aranka emlékere iskolai alapítványként 2.000,000 kor,
1925.

Schlachta János 5 000,0C0 kor,
Adriány Kornél 4.8 0,0< KJ kor,
Mihalovits Jenöné 4.800,000 kor,
Benyáts Emil 4.00J,00ü kor.

1926.
Özv Géresi Kálmánná sz. Osterlam Olga a konfirmáció 

napján díszes oltárteritöt adott.
Dr. Bélák Sándor 3.000,000 kor,
Dr Elisch r Gyula 2.5' 0,000 kor.

„Ti pedig atyámfiai meg ne restüljetek a jó cseiekvésbent" 
Tess. 111. 13.

Ajánjunk fel sürgősen bizonyos összeget az uj templom alap 
javára !

Mutassuk meg Debrecennel;, hogy evangélikusok vagyunk!
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