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E számúik cikkírói: Dr. Sólyom 
Jenő egyet, tanár, Sopron, Zrinyi-u. 
14.; Botla István vt. lelkész, Buda-
pest, XIV., Szered-u. 4.; Weiler Hen-
rik, a Magyarhoni Evangélikus Misz-
szóiegyesület lelkész-titkára, Nagytar-
csa; Scholz László Budapest-zuglói 
lelkész, Bp., XIV., Lőcsei-út 32.;Groó 
Gyula vt. lelkész, Győr, Batthyány-tér 
5.; Dr. Nagy Gyula vt. lelkész, Pécs, 
•Ráth-u. 37.; Biróné Juhász Katalin 
keresk. középisk. tanár, Bpest, XIV., 
Bosnyák-u. 2.; Bernhard Seland a 
budapesti norvég misszió lelkésze, 
Bpest, XIV., Gyarmat-u. 14.; Muntag 
Andor s. lelkész, Szeged, Tisza Lajos 
krt . 16. 

A Magyarhoni Evangélikus Lelké-
szek Egyesületének ú j alapszabályait 
a belügyminisztérium jóváhagyta. — 
A MELE elnöksége felhívja az egy-
házmegyei lelkészegyesületek elnökeit, 
hogy az 1917 évi szept. 1-től 1918 évi 
aug. 31-ig lefolyt munkáról részletes 
jelentést tegyenek a kerületi elnökök-
nek. — A MELE svájci könyvakciója 
tervezete szerint az ország különböző 
pontjain, hol theologiai munkaközös--
ségek vannak, nevezetesen Budapes-
ten, Győrött, Pécsett, Nyíregyházán, 
Békéscsabán, Balassagyarmaton kb. 
30 könyvből álló kis theologiai 
könyvtárt állítunk fel; a budapesti 
központban pedig ezenkívül még kb. 
30 theologiai művet fogunk őrizni, 

ill. kérésre rendelkezésre bocsátani. 
A könyvek jegyzékét annakidején kö-
zölni fogjuk. — A MELE legköze-
lebbi körzeti konferenciáját a tolna-
baranya-somogyi egyházmegye lelké-
szei részére tervezi október 19—21 
napjain. 

Az Evangélikus Th'eologia anyagi 
ügyéne isimétellen felhívj ük a figyel-
met. Reméljük, hogy a közeljövő-
ben püspöki határozattal a gyüleke-
ztetek sajtóellátásra felveit vagy fel-
veendő tételéből megnyugtató összeg 
áll majd rendelkezésre. Ez az ügy 
folyamatban van. Addig is kér jük a 
lelkészeket, hogy az ez évben meg-
jelent számok árát haladéktalanul 
küldjék meg. 

A Református Thcologusok Mun-
kaközösségének (Coelus Theologo-
rum) lapja; a Theologiai Szemle is-
mét megjelentetett egy számot kör-
levél formában. Dr. Czeglédy Sándor 
igehirdetése (Zsid. 11,27.) után három 
nagyobb tanulmány következik: Ré-
vész Imre, Társadalmi és politikai 
eszmék a magyar puritanizmusban; 
Dekker Vilmos Ábrahám, A Hol-
landiai Református Egyház ellenál-
lása a német elnyomás idején; P. L , 
Az evangélikus keresztyénség vallás-
szabadsága Spanyolországban. Gazdag 
a könyvszemléje. Ajánljuk lelké-
szeinknek. Ära 8 forint. 


