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A  VÉGSŐ
“Két fiatal asszonyka öngyilkosságot követett 

el, mig férjeik munka után néztek. Az öngyil
kosság oka: anyagi gondok.” így kezdődik egy 
rövid hír a reggeli újságban. A történet annyira 
közönséges és megszokott, hogy az újság egy kis 
eldugott sarkában van elhelyezve. Pedig e hir 
mögött és a számos hasonló hir mögött egy nagy 
nemzeti tragédiának az epizódjai játszódnak le. 
A gazdasági válság úgy a család mint az egyén 
morálját mind jobban megtörik.

Minél mélyebben hatol az ember ezen tények 
eredőjének kutatásában, annál vigasztalanabbnak 
látja a helyzetet. Csak tegnap hallottuk egy jó 
tékony intézmény vezetőjétől, hogy az összes 
jótékonysági intézményeknek, melyek tavasszal 
már a kimerültség szélén állottak és a nyártól 
reméltlék a megkönnyebbülést, nem csak, hogy 
kevesebb munkájuk lenne, hanem mindig többen 
és többen szorulnak a szolgálataikra. Jellemző, 
hogy az utolsó hónapban rohamosan emelkedett 
az elmebetegeknek a száma. Á tuberkulózis be
tegek száma szintén rohamosan emelkedik az 
utolsó három esztendő alatt.

A lelki és tesi betegségek számának emelke
dése nem egyes elszigetelt vidékekre szorítkozik 
csupán, hanem az egész világnak problémájává 
fejlődött. Az egész emberi nem egy olyan korba 
érkezett el, melyben az egész emberiség kész 
feladni minden reménnyel. Kétségbe esve, meg
csalva, reményeiktől megfosztva az utolsó há
rom esztendő alatt, százan és ezren állanak a 
kétségbeesés végpontján.

A dolgok ilyetén való állása egy határozott 
kihívás az egyházra nézve. A veszedelem, mely 
lassan, de biztosan megfertőzi a kétségbeesett 
lelkeket, olyan jelleggel bir, mely ellen az egy
háznak harcolni elemi kötelessége. A jelenlegi 
katasztrófa nem csak anyagi, hanem elsősorban 
lelki, s mint ilyen megváltását az egyházban kell 
keresni. Sok vita folyt mar arról, hogy az egv-

PONTON.
ház felelős-e vagy nem a társadalom gazdasági 
berendezkedéséért, de a jelen esetben nem any- 
nyira a gazdasági, mint a lelki katasztrófa az, 
mely főképpen orvosságra szorul.

Felismerni a veszedelmet, elfogadni az egyhá
zaknak a felelősséget még messze van attól, 
hogy segítséget tudjunk nyújtani. Az egyházak
nak meg kell minden lehetőt tenni az irányban, 
hogy a szükölködőkön segítve legyen. Utána 
kell nézni, hogy azok a segély-akciók, melyek 
kerületeikben vannak rendezve, sikeresek legye
nek. De mind ezek a segélyezésre irányuló tö- 
rekv'esek, lett legyenek bármennyire üdvösek íés 
szükségesek, nem lesznek képesek ellensúlyozni 
azt a nagy veszteséget, melyet a nyomor okoz a 
tömegek lelkében.

Miért nem? Azért, mert a munkanélküliség, 
ahelyett, hogy csökkenne, még mindig nagyobb 
arányokat ölt. Az egyének és családok félre tett 
vagyonkája mindig kevesebb és kevesebb lesz. 
Azon városoknak a száma, melyeknek pénztára 
kimerült a segélyezésben, napról-napra több lesz. 
Nem régen egy havi folyóiratban a következő 
cikk jelent meg: “Niles, O'hio, azzal dicsekszik 
(van is vele mit dicsekedni), hogy polgárainak 
25 százalékát személyenkint havi egy dollárért 
táplálja — ami azt jelenti, hogy 1 és fél centért 
állít elő egy ebédet.” Lehet, hogy ezzel lehet 
dicsekedni akkor, ha azt vesszük figyelembe, 
hogy máról holnapra az éhenhalástól mentik meg 
a lakosság negyed részét. De az embereknek 
szembe nézni a bizonytalan jövővel egy és fél 
centes ebéddel a hasukban, kész kétségbeesés.

Az egész emberiség lassan, de biztosan halad 
a végső pont felé. Az egyháznak kötelessége 
megakadályozni a katasztrófát. De hogyan? Első
sorban rögtöni anyagi és lelki segély nyújtás
sal. De mindenek felett vállat vállhoz vetve kell 
az egyháznak harcolni egy józan gazdasági vi
lágrendért. Józan agyú emberek csak is egy jó-
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DETROITI, MICHIGANI, MAGYAR ÁG. HITVALLÁ
SÚ EVANGÉLIKUS (LUTHERÁNUS) FÉRFI ÉS NŐI 

BETEGSEGÉLYZŐ ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET

Alakult 1906 Szeptember 24-én.

Gyűléseit tartja minden hó második vasárnapján az 
evangélikus iskola helyiségében: Thaddeus és Sloan St. 
sarkán délután 2 órakor.

Az egylet tagja lehet 16 évtől 50 éves korig min
den lutheránus vallásu férfi és nő, vagy vegyes házas
ságban élők, ha az egyik fél lutheránus es ragja az egy
letnek.

Havi dij 80 cent, melynek ellenében fizet összesen 
500 dollár betegsegélyt; halálozás esetén 100 dollár te
metési költséget és annyi haláleseti dollárt, ahany tagja 
van az egyletnek.

Elnök: Koncz János, 406 So. Híarbaugh Street, 
Detroit, Mich.; alelnöki Thérry Laojs; jegyző: Mező 
János; pénztárnok: Tóth István, 8100 South Street, Det
roit, Mich.; levelező titkár: Nagy István, 66- Schroeder 
Ave., akihez minden az egyletet érdeklő levél és megke
resés küldendő; valamint minden betegsegélyre szóló bi
zonyítványt, a rendes havi gyűlés előtt 3 nappal kézbe
síteni kell a pontos kiszámítás miatt; házkezelő: Sof- 
ranko András; ajtóőr: Bedők János; pénztári ellenőr: 
Garab János; titkári ellenőr: Orbán Sándor; számvizs
gálók : Mjógor Sándor és Blatnik Lajos; bizalmi férfiak 
(trustees): Blatnik István, Németh Kálmán és Bertalan 
János; férfi beteglátogató: Fejes József, 1135 So. Beatrice 
Street, Detroit, M idi.; női beteglátogató: özv. Csapó 
Károlyné, 738 Cotterell Street.

Egyleti orvos: Dr. M. E. Kohn, 8100 West Jeffer- 
son Ave., Detroit, Mich. — Telefon: Vlnwood 2—1890.

Első fiók New Brunswick, N. J. Levelező titkár: 
Mihály Pál, 214 Hamilton St.

Második fiók Perth Amboy, N. J. Levelező titkrá: 
Küzma János, 1011 State St.

Harmadk fiók Windber, Pa. Levelező titkár: Kan- 
kula János, 642 Railroad St.

Negyedik fiók Buffalo, N. Y. Levelező titkár: 
Zatykó János, 167 Esser Ave.

Ötödik csoport Windsor, Ont. Canada. Levelező 
titkár: Lehoczky István, 1560 Marenntette St.

Hatodik csoport Montreal, Québec Canada. Leve
lező titkár: Hegedűs Sándor, 2051 St. Christophe Str.

A CLEVELANDI LUTHER MARTON B. S.
ÉS TEMPLOM EGYLET.

Alakult 1912 December 1-én.
Az Egylet gyűléseit tartja minden hó harmadik 

vasárnapján az Evangélikus Egyház iskola termében.
Elnök Bendes Zsigmond. Alelnök Dombi László. 

Jegyző Péntek Pál, 2779 Eiast 124th St. Cleveland, Ohio. 
Pénztárnok Kozsár János. Pénztári titkár Balogh Fe
renc. Ellenőrök Borbély Sándor, Trenka László és Bence 
Mihály. Számvizsgálóik Varga István, Paulovics Károly 
és Nyári Márton. Házkezelő Bendes József. Zászló vivők 
Batoinyecz Pál és Kovács Mihály. Hivatalos orvos Dr. 
Börm János

A CLEVELANDI ÁG. H1TV. EV. OLTÁR EGYESÜLET 
Alakult 1907 október 21-én.

Tisztikar az 1932-ik évre: elnök Nyári Mártonná, 
jegyző Dombi Lászlóné, 2957 East llőth St., pénztárnok 
Paulovtics Károlyné, pénztári titkár Bors Károlyné, ellen
őrök és számvizsgálók Bendes Lajosné és Varga Ist
vánná.

Az egyesület vagyona: 1,257.08 dollár. Havidij 10 
cent személyenkint.

Az egylet gyűléseit tartja minden hónap harmadik 
vasárnapján.

Detroit, Michigani Magyar Ág, Hitvallású Evangélikus (Lutheránus) 
Férfi és N5i Betegsegélyzo és Temetkezési Egylet.

F E L H ÍV Á S

AZ AMERIKAI ÖSSZMAGYAR LUTHERÁNUSSÁGHOZ!
A detroiti Első Magyar Lutheránus Férfi és Női Betegsegélyzo Egylet, mely Amerikának egyben 

legnagyobb magyar lutheránus egylete, tagszaporitáscéljábél

1932 julius hó végéig beállási dij nélkül vesz fel uj tagokat
16 évtől 50  éves korig.

Tagjai részére fizet 500  dollár betegsegélyt 80  cent havi dij elle
nében, elhalálozás esetén 100 dollár temetési költséget s annyi 

haláleseti dollárt, ahány tagja van az egyletnek.
Az egyletnek van négy működő fiókja, ezek: New Brunswick, N. J.; Perth Amboy, N. J.; Buffalo, 

N. Y.; Windber, Pa. és két csoportja — Windsor, Ont. és Montreal, Queb. Canada.

Nagy István, levelező titkár,
661 Schroeder Avenue, Detroit, Michigan.
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zan gazdasági világrendben lélhetnek. Amire a 
kétségbe esett embereknek mindenek felett szük
sége van, az megértő baráti s z ív . A z  egyedül- 
valóságnak az érzete, az a tudat, hogy senki sem 
törődik velük, senki sem tud vagy akar segíteni, 
az ami az emberek leikét darabokra töri. Ilyen 
lelkek előtt a templom kapuinak megint ki kell 
nvilni. Ilyen lelkeknek megint meg kell találni 
az egyház kapuin belül a baráti kezet és az egy
háznak minden erejét 'megfeszítve harcolni kell 
egy uj világrendért.

Társadalmi berendezkedésünk őrült fantazma
góriái, őrült igazságtalanságai azok, melyek a 
tömegek mentalitását a kétségbeesés végső ha
tárára kergetik. Egy társadalom, melyben any- 
nyi élelem terem, hogy annak fele is elég lenne, 
mégis tagjai éheznek, ahol annyi gyár és mű
hely van, hogy az ország lakosságának kétsze
resét foglalkoztatni tudnák, mégis milliók járják 
az uccákat munkanélkül, egy ilyen társadalmi 
rend nem lehet józan, hanem őrült. Csoda tehát 
akkor, ha a tömegek is megbolondulnak?

Az egyházra nagy feladat vár. Egész férfiakra 
és egész szivekre van szükség megharcolni a 
harcot. S ez a harc nem csak a rögtöni segély 
előteremtését jelenti, hanem elsősorban jelenti a 
remény és hit lámpásának magasra-tartását. Je
lenti az Isten Országának prédikálását, élését és 
azt a megalkuvás nélküli harcot, mely arra tö
rekszik, hogy a mai bolond, ember-csinálta gaz
dasági berendezkedés helyébe egy igazságos és 
józan társadalmi berendezkedés lépjen.

S ebben semmi uj nincs, mert evégből alapí
totta Krisztus az ő országát.

6 ^ t==zn [ ^ n i^t====3E=Bö

VALLÁSÜLDÖZÉS OROSZORSZÁGBAN.

A New Yorlk Herald-Tribune 1932 április 8-i 
számában a következő hir jelent meg, melyet ér
demesnek tartunk lefordítani.

“MEGKORBÁCSOLTAK EGY LELKÉSZT 
OROSZORSZÁGBAN.

Szibériába száműzik az evangélikusokat.
“Berlin, április 7. ■— Az evangélikus egyház

sajtó bizottsága jelenti, azon kínzások borzal
mas részleteit, melyen harminc evangélikus lel
kész átment a Szovjet egyik fogoly-táborában. 
Az egyik lelkészt a lelketlen kommunisták meg
korbácsolták és hét nap hét éjjel állni kénysze- 
ritettélc, hogy így kicsikarják belőle a vallo
mást, melynek alapján száműzhetik Szibériába. 
Ezt az egy lelkészt minden alkalommal, mikor 
összesett, korbáccsal verték fel aléltságából.

A szerencsétlen lelkeknek borzalmas törté

nete az orosz vallásüldözés történetének legszé
gyenletesebb lapjaira tartozik.

Erbes lelkész, egy a harminc közül, aki a 
Volga menti német települők egyik lelkésze volt, 
a kegyetlen bánásmódtól és éhségtől meghalt. 
Szibériában, -— mondja tovább a jelentés, — 
kényszerítve vannak, hogy magas hóban is har
minc fát vágjanak ki egy nap. A számüzöttek 
napi étlapjáról még a kenyér is törülve van.”

0=S]EE=E][E3E3[=][=E=E1IS=̂
A WINDSORI EVANGÉLIKUS MAGYAR 

LUTHER SZÖVETSÉGI GYŰLÉS.

Amilyen szépen bontakozott ki a magyar 
evangélikusság ereje Amerikában és Kanadában, 
arról minden konvenciói tag meggyőződhetett. 
Alapos és komoly lépések történtek Cleveland- 
ban, előzőleg Bethlehemben és végül Pittsburgh- 
ban.

Következik a magyar evangélikusság negyedik 
nagy összejövetele Windsorban, Ont., Kanadá
ban. Ha eddig a sok evangélikus magyar közül 
erről néhányan nem tudtak, hallják meg ők is 
és készülődjenek.

Minden egyes evangélikus hivőhöz és minden 
egyes magyar evangélikus gyülekezethez és 
egylethez szól ez a felhívás. Álljon össze az 
evangélikus gyülekezetek és egyletek minden 
tagja megválasztott vezetőivel az élén és készü
lődjék egy helybeli gyűlésre: válasszák ki az
összlutheránusság gyűlésére kiküldendő képvise
lőket !

A windsori gyűlés kéri minden egyes magyar 
evangélikus gyülekezet és egylet képviselőjét. 
Ott meg kell jelenni minden egyes gyülekezet 
lelkészének, vagy egy világi vezetőjének és egy
let vezetőjének.

Ez a szó KELL, aláhuzottan, megnagyobbítva 
kiált minden egyes magyar evangélikus gyüle
kezethez és egylethez, lelkészhez, egyháztanácsi 
taghoz, egyleti elnökhöz, egyleti vezetőség tag
jához 'és minden egyes evangélikus magyar szív
hez.

Ez a szó KELL azlért is áll, mert eddig a ma
gyar evangélikusság elhanyagolta ügyeit. KELL 
neked élned és állnod, tenned és diadalt aratnod.

A Luther Szövetségnek KELL minden ma
gyar evangélikus munkának a feltámadása. Egy
leteinek KELL gyarapodni, az egyleti taogknak 
KELL sokasodni mindenhol, ahol evangélikusok 
élnek, uj evangélikus gyülekezeteknek KELL 
feltámadni, uj életre KELL kelni minden ma
gyar evangélikusnak. Azok a magyar evangéli
kus irók KELLenek a Luther Szövetségnek, 
hogy álljon a magyar evangélikus munkába, aki 
csak él és dolgozik.



1932 Junius 15. E R Ő S  V Á R 7

Ködmön József lés neje sz. Szabó Erzsébet kis
leánya Ilona Emmy névre. Keresztszülei Pohán
ka István és neje. Május 29-én kereszteltetett 
Leamon Róbert és Ro'berts Mar.y kisleánya Nor
ma Jean névre. Keresztszülei Papp János László 
lelkész és neje.

Szombati és vasárnapi iskola. Minden szom
baton reggel 9 órakor magyar iskolát tartunk a 
gyermekek részére, mig junius 12-től kezdve 
minden vasárnap reggel fél 10 órakor szintén a 
gyermekek részére vasárnapi iskolát tartunk. Az 
iskolánkra ezúttal is felhívjuk a szülök figyel
mét.

BETHLEHEM, PA.

Harangszentelés. Gyönyörű sziép, gótstilusban 
épült templomunk hithü népe számára örömnap 
volt a május 30.-a. Egy igazi tavaszi nap, lágy- 
meleg napsütés, eső után az anyaföld méhéből 
buján kitörő természet, mind oly tiszta, oly dús 
és illatos. Ezen a ritka szép napon ünnepelhette 
magyar evangélikus gyülekezetünk á templom- 
szentelésnek második évfordulóját, valamint át- 
vehettő elő harangját, hogy egy kicsike kis nyáj
nak “haza” -hivogatója legyen. A nyolcszázfon- 
tos harangot az allentowni testvérgyülekezettől 
kaptuk, ami ,még értékesebbé teszi azt a mi ré
szünkre.

A kényes és szakismeretet megkövetelő felsze
relési munkát gyülekezetünk algondnoka Békási 
Kovács József vezette és végezte, még pedig tel
jesen díjtalanul, és mint ő vallja: Magyar Anya- 
szentegyházunk dicsőségére! A feltétlenül szük
séges és kikerülhetetlen anyagi eszközöket 
ugyancsak ő kérte össze tervének megvalósítá
sára. Sokan szívesen adtak, mig mások megke- 
ményitették szivüket, mert csak beszélni szeret
nek, de nem “ tartalmas” testvéri kezet nyújtani.

Az ünnepre minden előkészületet megtettünk. 
Meghívtuk a Magyar Egyházakat, Magyar Egy
leteket, Magyar Sajtót, — és mindenkit, akinek 
jó, magyar szive van. Parádétól tartózkodtunk, 
mert a jelen helyzet nem engedi azt meg. De 
felöltöztettük gyülekezetünknek leányait a meg
lévő magyar ruhákba és igy is minden szép volt. 
A férfiak gyűjtöttek, kértek, összehoztak, mig az 
asszonyok kitűnő magyar Ízléssel sütöttek, főz
tek és diszitettek. Helyszűke miatt itt nem so
rolhatjuk fel azoknak nevét, akik ajándékoztak 
és segédkeztek, de megtesszük a jövő számban, 
amire elkészül a teljes kimutatás is.

Az ünnepi szertartásra felkértük Nagytiszte- 
letü Szabó Sándor new-brunswicki magyar evan
gélikus lelkészt, aki azt készséggel vállalta és 
eljött kedves fiának, valamint keresztfiának, 
Szebik Károly lelkésztestvérnek társaságában és

new-brunswicki, bridgeporti hittestvérek kísére
tében.

Pontban féltizenegy órakor,. Polgár Sándor 
kántortanitó hittestvérünlk ujjai alatt megszólalt 
a templomorgona és a templom telt padsoraiból 
felhangzott a hatalmas ének: “ Jövel Szentlélek 
Úristen.”

A gyülekezet lelkészének oltári szolgálata után 
Nagyt. Szabó Sándor lelkésztestvér szívhez szó
lóan hirdette az Igét, kimelte e napnak, valamint 
a harang jelentőslégét és hivatását a keresztyé
nek istentiszteletében, amely haranghasználatnak 
történeti gyökere az ószövetségi kürti fúvókig 
vezethető vissza. Beszédje végén pedig buzdí
totta a gyülekezet népét hithü összetartásra. A 
szépen felépített és történeti vonatkozásokban 
gazdag szószéki beszéd után, amely a hívekre 
nagy lelki hatással volt, átvezette az ünnepi szer
tartást a harangavatás szertartására, amely vala
mennyiünk szivében felejthetetlen marad. Az 
avatással kapcsolatban az avató lelkész meg
húzta haragunkat, amelynek kongása nagy örö
möt szerzett mindenkinek. Az avató lelkész után 
B'ékási Kovács József, algondnok vette kezébe a 
harangkötelet és néhány szívből fakadó köszön
tő szó után az első, igazi harangszót szolgáltat
ta. Majd a gyülekezet lelkészének felkérésére a 
helybeli magyar ref. egyház lelkésze, Nagyt. 
Nagy Emil húzta ímeg a harangot, utána .a Ma
gyar Társalgó és Betegsegélyző Egylet képvi
selői, az Egyháztanács tagjai, Szilágyi Géza, 
mint minden magyar ügynek lelkes támogatója 
és a jelenlevők mindmegannyian. A haranghu- 
zással kapcsolatban kiki ajándékot tett a per
selybe, amely ajándékok a ref. templomegylet, 
valamint a Magyar Társalgó öt-öt dolláros ado
mányával együtt összesen $107.30 tett ki. Hálá
san köszönjük ezt a lelkes támogatást és segít
séget a megjelent egyházaknak, egyleteknek és 
azok vezető féríiainák, valamint mindenkinek, 
aki velünk ünnepelt, örvendett és támogatott.

A templomi ünnepség után már terített aszta
lok várták vendégeinket az ■ iskolahelyiségünk
ben : az ünnepi banketre. Szépen díszített és te
rített asztalok, virágcsokrok, magyarruhás fel
szolgáló leánykák, sürgő-forgó gyülekezeti asz- 
szonyok, dolgos férfikezek, ünnepi jókedv ve
zették be az étlapot, amely a magyar szakács- 
művészetnek remekét szolgáltatta.

Kevés ünnepi szónoklat és sok zene. Ez volt . a 
további folytatás, amely soká-soká jókedvben 
összetartotta a kétszázteritékes ünnepi közönsé
get. Tiszta jövedelem $223.00.

Vasárnap junius 12-én a “ Gyermekek Napját” 
tartotta meg a Sunday Sdhool sok-sok virággal 
és versikével.
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Luther Szövetség KELL minden magyar evan
gélikus gyülekezetnek és egyletnek. Az evangé
likus magyar lelkésznek KELL a Luther Szö
vetség, mert KELL a magyar evangélikus lel
készek csoportosulása. A magyar evangélikus 
egyletnek KELL a Luther Szövetség, hadd se
gítse egy egylet az összes magyar evangélikus 
egyleteket. A magyar evangélikus vezetőknek 
KELL a Luther Szövetség, lehessen bölcs ta
nácskozás együtt, megmondva az egyes gyüle
kezetekben bevált jó módszereket egymásnak. 
A magyar evangélikus gyülekezeti tagnak KELL 
a Luther Szövetség, láthassa, hallhassa, hogy 
mit tesz a többi evangélikus gyülekezeti tag a 
más városokban is. Még az evangélikus gyermek 
más városokban is.

Windsohban gyülekezzünk, Windsorban tanács
kozzunk : KELL, KELL és KELL minden lel
kész, minden egyes kiküldött szava, nézete, gyü
lekezet és egylet óhaja.

Luther Szövetség KÉR, KÍVÁN és KÖVE
TEL !

1932 Julius hó 31, Windsor.
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A BIBLIÁS BÁCSI KÉRDÉSEI.

Dear Children: —

The sumrner is here. Go out intő any garden 
and see ,'how even the tiniest flowers a;re trying 
reál hard to make natúré beautiful. There is 
lesson fór all of us in this fact. No matter how 
small we are, how little or weak we are, we 
can do our best to make this world beautiful. 
God wants us to make this world beautiful. That 
is w’hy He placed us here. All of us should trv 
to do our best to make other people feel that 
we are trying to make life beautiful. The lesson 
this month will help you in your task and will 
teli you what to do, so that you might help in 
making this world beautiful.

With lőve,
The Bibliás Bácsi.

SZERETED-E JÉZUST?

“Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én 
legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedte
tek meg.” A napi Biblia olvasásnak ezek voltak 
az utolsó szavai. A család tagjai imára hajtot
ták fejüket. Az esti könyörgés ezzel véget ért. 
Kovács bácsi becsukta a Bibliát és az asztalra 
tette.

“ Most jut eszembe” — mondta Margitka, a 
család legidősebb leánya, — “ valakinek meg kel

lene látogatni Teri nénit, szegény olyan elha
gyatottnak érezheti magát a betegségében.

“Nekem meg az elhagyatottságról jut eszem
be” — mondta Ferkó, —- “hogy írni kellene Jani 
bátyánknak. Tói esne neki abban az idegen vá
rosban egy szép levél itthonról.”

Két hét telt el. A család megint együtt ült az 
asztalnál és Kovács bácsi, a családfő János apos
tol leveleiből olvasta fel azt a neszt, mely Krisz
tusnak az emberek iránti szeretetéről beszél. 
Mikor ehez a mondathoz ért “ Mi szeretjük Őt, 
mert ő előbb szeretett minket,” hirtelen abba 
hagyta az olvasást *és igy szólt:

“ Ferkó fiam, szereted te Jézust?”
Ferkó egy kissé megdöbbent a váratlan kér

déstől, de aztán felelte “ Hogyne szeretném édes 
apám — persze hogy szeretem Jézust.”

“ És te Margit?” — kérdezte az édes apa. 
“ Persze, hogy szeretem” felelte Margit. “ Mi

ért kiérdezi kedves apám?”
“ Csak azért — felelte Kovács bácsi — “ mert 

eszembe jutott Teri nőnétek és Jani bátyátok. 
Te mondtad magad, hogy meg kellene látogatni 
Teri nénit valakinek. Az a levél vájjon elment-e 
Jani bátyádnak Feriké?”

“ Még nem,” — felelte Fenkó. — “ De mi köze 
van ennek ahoz, hogy szeretjük-e Jézust?” 

“Hogy tudnánk Jézus iránti szeretetünket ki
mutatni, ha nem . . .  .; de azt hiszem, magad is
meg tudsz erre a kérdésre felelni."

* * *
Tegyük fel, (hogy te lennél Ferkó. Mit feleltei 

volna? Hogy mutatjuk meg Jézus iránt szerete
tünket ?”

Az itt közölt bibliai idézetek után Írjátok le, 
hogy mit kell tennünk, ha Jézus iránti szerete
tünket ki akarjuk mutatni. A bibliai idézetek a 
következők:

János 15:12—14; Máté 25:31—40.
Kedves gyermekek! Olvassátok el figyelme

sen a listát, amit irtatok és fogadjátok meg, 
hogy aképen fogtok cselekedni, mert csak úgy 
mutathatjátok meg Jézusnak, hogy szereti
tek ő t ! . . . .

-----ir=ini=n--------ns= »

EGY ÉRTÉKES ÉLET CÉL.
“ Bármit, amim van, vagy amim lehet, a sze

rint értékeleik, amennyiben az értékes az Isten 
Országával kapcsolatban. Ha bármi, amim van, 
az Isten Országának előre haladását biztosítja, 
azt annak szolgálatába állítom, hogy igy minde
nem amim van, annak a dicsőségét és jóságát 
dicsérje, akinek tartozom mindennel, úgy a je
lenben, mitn az örök életben. Isten nagy ke
gyelme segítsen engem ennek keresztülvitelé
ben.” — Livingstone Dávid.
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CLEVELAND, OHIO.
Keresztelések. Április utolsó vasárnapján szent 

keresztséget nyert Petrik János és Zemancsik 
Mária szülők gyermeke, aki Lavonne, Marian 
nevet, nyert. Úgyszintén Obermayer "Vince és 
Futó Máira szülők gyermeke lett megkeresztel
ve, aki a szentségben Jean, Deal nevet kapta.

Május 22-én Tirpák József és Nagy Ilona szü
lök újszülött fiát részesítettük a sakramentum- 
ban, aki a keresztségben Sándor, József nevet 
nyerte.

Házasságkötés. Április 2-án esküdtek egymás
nak örök hűséget egyházunk templomában Di- 
cházi József és Varga Mária fia József, B'énicz 
Mihály és neje Horváth Mária, leánya Helén.

Május 8-án pedig házasságra léptek Győrfi 
Berna és Terrai Katalin.

Eljegyzések. Miklós István ;és Varga Zsuzsan
na fia István eljegyezte jövendőbeli házastár
sául Papp Imre és Kiss Erzsébet leányát Rozá
liát. Esküvőjük jun. 25-én lesz templomunkban 
este hat órakor.

Veres Lídia és Novák István testvéreink pe
dig junius 23-án fogják tartani esküvőjüket tem
plomunkban.

Temetések. Május 16-án temettük el Tóth Jó
zsef testvérünket Middlefield, Ohio-ban, aki 
Kecskéd Vasmegyéből jött ki ezelőtt 26 évvel. 
Kiterjedt rokonsága gyászolja.

Pünkösd napján virradóra lehelte ki nemes lel
két a Szent Lukács kórházban Basesta Rudolfné, 
született Tyukody Irma. A Gates Mills-i teme
tőbe helyeztük örök nyugalomra Május 17-én.

Hosszas szenvedés után szólította magához az 
Ur Polatsek Márton Sándor testvérünket Május 
22-én. Temetése nagy részvéttel volt megtartva 
Május 25-én a Highland Parki temetőben.

Közszeretetben és tiszteletben álló egyházta
gunk lehelte ki nemes lelkét Május 23-án. Egy
házunk tagsága és egyleteink testületileg vettek 
részt a temetésen május 26-án. Emlékét kegye
lettel őrizzük.

Nyári iskolánk, úgy mint minden évben az 
idén is meg lesz tartva. A tanitás két helyen 
lesz. A felső negyedi gyermekek részére a cle
velandi Ifjúsági Egylet termében, ahol tavaly is 
volt, az alsó negyedi gyermekek számára pedig 
egyházunk iskolájában. A konfirmáció oktatás 
szintén a nyári iskolával kapcsolatban történik.

A Pünkösd ünnepe bensőségesen szép volt. A 
hivek, mint minden vasárnap, úgy ez alkalom
mal is megtöltötték templomunkat. Az urvacso- 
rázók száma feltűnően kevesebb volt, mint más
kor. Messze mögötte maradt a húsvéti urvacso- 
rázók számától, amikor templomunk kétszer telt 
meg vágyakozó lés bűnbánó hívekkel.

A Luther Márton Bs. és Templom egylet má
jus 17-én tartotta gyűlését Bendes Zsigmond el
nöklete alatt. Élénk tárgyalás volt a Luther Szö
vetség eszméje körül. Nagyban készül az egy
let a legközelebbi Konvencióra, hogy szolgála
tára legyen e nemes ügy megvalósításának. 
Ugyancsak elhatározta az Egylet, hogy 16—25 
éves korig beállási dij nélkül vesz fel tagokat 
most.

Az Ev. Oltáregylet elnöknőjének Nyári Már- 
tonnénak vezetése mellett szép rendben folytat
ják munkájukat.

WINDSOR, ONT. CANADA.

Templomépitkezésünk immár annyira előreha
ladt, hogy junius 12-én megtarthatjuk az iskola
teremben első istentiszteletünket. A templom- 
avatást ünnepélyes keretek között f. évi julius 
hó 31-én tartjuk meg, mely alkalommal az egy
házkerület püspökén kívül a canadai és ameri
kai magyar evangélikus lelkészikar is részt fog 
venni. Ezúton is felkérjük a magyar lelkészi
kar tagjait, valamint hittestvéreinket, hogy 
mindazók, akik a templomavatási ünnepélyen 
részt óhajtanak venni, ebbeli szándékukat jelent
sék be levél utján az egyház lelkészének, kinek 
címe a következő: Rév. J. L. dePapp, 1110 Ban- 
well Avenue, Windsor, Ontario, Canada.

Szives miheztartás végett közöljük, hogy csak 
azok elszállásolásáról gondoskodhatunk, akik 
legalább három héttel a templomavatási ünne
pély előtt részvételüket írásban bejelentik a he
lyi lelkésznél. Részletes programot a közeljövő
ben küldjük szét mindazoknak, akik részvételü
ket előre bejelentették.

Esketések: Március 26-án esküdtek egymás
nak örök hűséget Hautala Reino Alfréd és Spar- 
man Éva Hilkka finnországi születésű windsori 
lakosok. Az esketési szertartást finn és angol 
nyelven az egyház lelkésze végezte.

Május 21-én esküdtek egymásnak örök hűséget 
Szilveszter Gyula és Tóth Ilona magyarországi 
születésű windsori lakosok. Az esketési szertar
tást az egyház lelkésze végezte.

Waterlooi egyházkerületi közgyűlés. Az egyház- 
kerületi közgyűlésen az egyház lelkészén kívül 
ezévben Freund Péter egyházi karnagy lés Grau- 
zer Árpád presbiter képviselték a windsori egy
házközséget.

Istentiszteelti sorrend: Az uj templomban ju
nius 12-től kezdődőleg minden vasárnap két is
tentiszteletet tartunk, mégpedig a délelőttit d. e. 
fél tizenegy órakor az estit pedig este hét 
órákor.

Keresztelések: Május 21-én kereszteltetett
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OLVASSUK A BIBLIÁT.

Mennyei Jelenések 7:14— 17; “ És mondák
néki: Uram te tudod. És monda nékem: Ezek 
azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és meg
mosták az ő ruháikat, és megf ehéri tették ruhái
kat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten 
királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és

Katalin és Kozma István testvéreknek búcsú es
tét rendezett szűk családi körben a múlt hét 
egyik estéjén. A testvérek két hónapi látogatás
ra Magyarországra utaztak. Az Ur kísérje őket 
utaikon. Az Egylet junius 26-án nagyszabású 
Bingó Party-t rendez, melynek tiszta jövedelme 
az egyház adósságának törlesztésére lesz for
dítva.

nappal az ő templomában; és aki a királyi szék
ben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek 
többé, sem nem szomjuhoznak többé; sem a nap 
nem tűz rájok, sem semmi hőség. Mert a Bá
rány, aki a királyi széknek közepedte van, le
gelteti őket, és a vizeiknek élő forrásaira viszi 
őket; és eltöröl Isten az ő szemeikből minden 
könnyet.”

Az Ifjúsági Egylet. Szezon záró zártkörű pik
niket rendez a Luther Márton Ifjúsági Egylet 
julius 3-án. Junius 30-án tartja meg az egylet 
júliusi havigyülését, mely alkalommal lij. Eszlári 
András “ Luther megtérésének története” címen 
tart előadást és Kozma Margit “ Luther Ifjú
kora” cimen tart előadást. A múlt havi gyűlésen 
Tóth Béla és Holéczy Irma tartottak vita estét 
a következő témáról: “Hogy lehetne a magyar 
amerikai evangélikus fiatalságot egy táborba tö- 
möriteni ?” A program-bizottság elnökének Ho
léczy Sámuel Ifj. lett megválasztva. Levelező 
titkárnak Molnár Zoltánt nevezte ki az elnök, 
Molnár László.

A Vasárnapi Iskola. E hó végeztével a vasár
napi iskola szünetelni fog a nyár folyamán. Azon 
gyermekek és konfirmált ifjak, akik szorgalma
san eljártak a vasárnapi iskolába a tanitók re- 
komendálására jutalomban fognak részesülni. Az 
iskola záró vizsgáját Turcsányi Gyula és Kozma 
Margit tanitók készítik elő.
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YOUNGSTOWN, OHIO.

1932 junius 19-én a pittsburghi gyülekezet lel
kipásztora meglátogatja ismét a youngstowni 
magyar evangélikus híveket. Este fél 8-kor a 
Grace Lutheran Church (Rayon Ave.) kistermé
ben istentiszteletet fog tartani. Az istentisztelet 
után a Luther Szövetséggel kapcsolatban gyűlés 
lesz, mely, tekintettel arra, hogy a Luther Szö
vetség julius hó végén fogja konvencióját meg
tartani, fontos megbeszélések tárgyát fogja al
kotni.

PITTSBURGH, PA.

Ablakszentelés. Junius 5-én szentelte fel az 
egyház lelkésze azt az ablakot, melyet 100 dol
láros adományával Nemes Pál és neje ajándéko
zott az egyháznak. Ezen ünnepi istentiszteleten 
a hívek szép számmal vettek részt.

Az Oltár Egylet. Az Ev, Oltár Egylet Tóth

A nyári magyar iskola. A nyáron a magyar is
kolát három helyen fogja az egyház lelkésze ta
nítani : Hazelwoodon, az egyház iskola termé
ben; Nortih Side-on, a Független Dalkör helyi
ségében ; a South Side-on, hol a helyben még 
nem történt megállapodás. A tanítás mindenki 
számára ingyenes lesz.

NEW BRUNSWICK, N. J.

Május 29-én volt a konfirmandusok ünnepélye. 
21-en állottak a gyönyörűen felé'kesitett oltár 
előtt, hogy a szent keresztsiégben kötött szövet
séget megerősítsék.

Ez alkalommal lett megkonfirmálva: Fiiszár 
Ferenc, Bencze Sándor, Bozzay Kálmán, Farkas 
Kálmán, Bertalan Károly, Kováts Elemér, Káldi 
Irma, Vági Juliska, Ocsek Zoltán, Vasváry Gyula 
New Brunswickból. — Mozgay Imre, Rosta Ju
liska, Rosta Erzsiké, Borbély Lajos, Borbély 
János, Borbély Jenő, Marian Ilonka, Holler Gi
zella, Holler Jolán, Holler Mariska Bonhamtown- 
ból.

Az Urnák Szentlelke erősítse e megkonfirmál- 
tálcat, hogy hűek legyenek mindhalálig!

Az egyház első piknikje junius hó 19-én lesz.
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HÍREK m a g y a r h o n b ó l .

Hát itt már minden szabad?

Volt egy magyar király, talán a legdicsőbb: 
hollós, vagy korvin Mátyás. Az Árpádok után 
az egyetlen király, aki 'vérünkből való vér, ha
zánk fia volt. Neve hallatára tisztelettel nyúl 
kalapja után minden igaz magyar.

Korvin Mátyás dicső emlékét akarta megtisz
telni hazánk mostani büszkesége, Horthy Mik
lós kormányzó azzal, hogy néhány magyar köz
életi kiválóság érdemeinek elismeréséül KOR- 
VIN-LÁNC néven uj kitüntetést alapított. — 
Megkapta ezt a kitüntetést egyebek között Ra
vasz László, a református egyház budapesti 
nagy püspöke is.

Van a jezsuitáknak 'hazánkban egy folyóirata, 
Magyar Kultúra a neve. Ez az újság nevéhez 
méltatlan, de íróira jellemző módon egyik rága
lom-hadjáratot a ‘ másik után indítja a protes
táns egyházak ellen. Mostanában sorozatos tá
madással Ravasz Lászlót vette űzőbe. Elvakult 
gyűlöletében arra is rávetemedett, hogy Ravasz 
Lászlót, a kormányzó kezéből kapott Korvin- 
láncra célozva “KORVIN-MADZAGOSNAK” ne
vezte.

Minden jóizlést felháborító durva sértés. Sér
tés Ravasz Lászlóra, akinek minden munkája a 
■békés egyházépités munkája volt. Sértés Hu
nyadi Mátyás dicső emlékével szemben, akinek a 
nevét viseli ez a lánc és sértés a kormányzói ál
lamfő személye ellen, aki alapította ezt a kitün
tetést. — Akármelyiket vegyük is, az eset min
denképpen méltó az elitélésre és minden igaz 
magyar megvetésére ! A “Harangszó.”

AZ EVANGÉLIKUS ŐRSZEM 
MEGFIGYELÉSEI.

Szép ünnepség zajlott le Bethlehemben. Az 
ünnepség nem azért szép, mert harangot szen
teltek, hanem azért, mert a testvér Allentowni 
gyülekezet ajándéka volt a harang. Az allentow
ni testvér-gyülekezet nemes példával mutat a 
krisztusi princípiumokra.

A clevelandi betegsegélyző egylet uj életre ke
lést hirdet. Jó jel ez. Adná az ég, hogy a nemes 
munka, melyet a clevelandi evangélikus egylet 
tagjai oly lelkesedéssel kezdenek meg, sikerrel 
végződjön.

Mindenütt nagy a készülődés a Luther Szö
vetség julius végén tartandó gyűlésére. Szép is 
lenne, ha minden magyar evangélikus gyülekezet 
képviseltetné magát ezen a gyűlésen. A windsori 
egyház megérdemli ezt, hiszen annyi küzdelem
mel épitették nemes lelkészüknek önfeláldozó 
munkájával a kanadai magyar evangélikusok első 
várát. A gyülekezet tagjai, de különösen annak 
lelkésze érdemli meg a dicséretet, hogy ily ne
héz időkben sem veszítette el hitét, reményét és 
‘merszét’. Adja a magasságos Isten, hogy győz
zenek.

Vannak gyülekezeteink itt Amerikában, melyek 
evangélikus gyülekezetek és mégsem látják a 
sajtó fontosságát. Szónokolni hiába szónokolunk, 
ha nem úgy cselekszünk mint ahogy kellene. 
Egyetlen sajtó orgánumunk, az ERŐS VÁR ve
szélyben van. Sem az előfizetések, sem a be
ígért segítségek nem érkeznek be. Talán a New 
Brunswick-i gyülekezet és a Clevelandi Beteg- 
segílyző Egylet az egyetlenek, akik rendszeresen 
segélyezik az újságot. Nincs a többi egyházaink
ban annyi belátás és összetartó erő, hogy ezt a 
nehezen küzdő újságot havonta, vagy két ha
vonta egy pár dollárral rendszeresen segélyez
nék? Szégyen és gyalázat lenne, ha meg kellene 
szűnni egyetlen újságunknak. Egykor miénk volt 
a sajtó. A mi evangéliumunk diadal-zászlajának 
vivője. Ma pedig egy nyomorult nyolc oldalas 
havi lapot sem tudnánk feltartani. Magyar evan
gélikusok, hol van a ti szivetek, mert ott van 
a ti kincsetek is !

Tudja mindenki, hogy milyen kritikus időket 
élünk és éppen ezért szükséges, hogy minden 
erőnket megfeszítve próbáljuk megtartani azt 
amink van. Ha most, a megpróbáltatásnak ezek
ben a napjaiban nem bukunk el, akkor méltók 
vagyunk az életre. Ha most erős a hitünk, akkor 
hegyeket tudunk megmozdítani és meggyőzzük 
a világot. De csak úgy, ha uj hittel és akarással 
építésnek fogunk. így csak győzni lehet, mert 
miénk a Krisztus igazsága.


