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Az evangélium és a mai kor embere.
Vájjon az Uj-Testamentum még mindig az 

‘Isten megváltó ereje’ a modern kor emberének? 
Vagy helyettesíteni ikell-e azit egy vallásos érté
kekkel telített filozófiával, amely lefokozza Jé
zust a gallileai halász emberek vaíkon követett 
vezérévé, s átváltoztatja a templomot egy, a szo
ciális reform-vitatkozásokra türelmesen figyelő 
közönséggé ?

Ezek nem pusztán rathorikai kérdések. A ké- 
resztyénség alapja az Uj-Ttestamentum Krisz
tusa. Az Egyház története azonos azon kísér
letnek a történetével, mely céljául tűzte ki az 
istenes élet inspirációjává és az isteni megbo
csátás bizonyosságának bázisává tenni a Krisz
tust. Filozófiák jöttek és mentek, theoriák újabb 
dogmákkal lették felcserélve, de a megváltás ut
jának evangéliuma, melyet a történelmi Jézus 
hirdetett, mindig elsőfokú eredője volt a kon
struktív hitéletnek. Most, ellenben, azt mondják 
nekünk, hogy a modern ember gondolkozása 
nem egyeztethető össze az Uj-Testamentumé- 
val és azt helyettesíteni kell valami olyan vallá
sos felfogással, mely közelébb áll a modern gon
dolkozáshoz. Minden oldalról láthatunk tenden
ciákat, melyek Ígérik ezen jóslatnak a betelje
sülését. Mi helyesen cselekszünk tehát, mikor 
komolyan felvetjük a kérdést, hogy vájjon a mo
dern kor emberének az evangéliumi keresztyén- 
ségről való felfogása kell-e, hogy okvetlenül 
szkeptikus és negatív legyen és hogy az evangé
lium lehet-e egy igazi erő a mi modern vilá
gunkban.

A helyzet épp oly kritikus az Egyházra, mint 
a modern világra nézve. Ha csak nem fogja tud
ni az evangélium kontrollálni a mai kor haladó 
emberét, akkor több mint egy generációra lesz 
szükség, hogy a keresztyénség visszafoglalja azt 
a tért, melyet el fog veszíteni. Az evangélium 
— igaz — megmarad a theologiailag képzetle

nek tulajdonában; az továbbra is szolgáltatni fog
ja egyéni morálját mindennapi életünknek; de 
nem fogja megőrizni azon férfiakat és nőket, 
akik a valóban modern világ befolyása alá ke
rülték, sem pesszimizmustól, sem morális indi- 
íerenciától, sem az erőszak filozófiájának gya
korlásától. Az Egyháznak szüksége van ezekre a 
haladó egyéniségeikre, a társadalomnak még na
gyobb szüksége van rájuk. Evangélizált vezetők 
épp oly szükségesek, mint evangélizált töme
gek. Az ő befolyásuk nélkül az Egyház intellek
tuális és társadalmi szempontból visszafelé jo g  
fejlődni és az ő erejük nélkül, mely képes tár
sadalmi változásokat létrehozni, a társadalom 
materialistává lesz. Mert egy embernek, legyen 
ő gazdag, tanult lés intelligens, szüksége van 
megváltásra. Egy társadalmi világrendnek pe
dig még akkor is, ha transzkontinentális vasuta
kat épit és erdőit könyvekké varázsolja, szüksé
ge van arra, hogy az Isten Országává legyen.

A LELKI SZEGÉNYEK.

Irta: Jánossy Lázár.

Boldogok a lelki szegények,
Mert a kétely fölük messze jár, 
Életüknek Isten-szabta utján 
A szeretet irány köve áll.

Boldogok a lelki szegények,
Mert a Hit bennük muzsikál, 
Lélekben szépek és fehérek 
S nem ismernek' gyötrő agóniát.

Boldogok a lelki szegények,
Mert öröklik a menny-honát. 
Megcsókolják majd tisztán, fehéren 
Szent Krisztusunk szent homlokát.
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A W1NDSORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM.

KIVONAT A LUTHER SZÖVETSÉG IDEI 
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL.

Ezen jegyzőkönyv felvétetett a Luther Szö
vetség évi gyűlésén Winelsonban, 1932 julius hó 
31-én.

Jelen voltak: Becker Jakab egyházi elnök,
Tóth Mihály világi elnök, Szebilk Károly jegyző- 
titkár, Papp János László windsori lelkész, Rúzsa 
László clevelandi, Rúzsa István, Rúzsa Jenő kit- 
cheneri, Leffler Andor pittsburg'hi •lelkészek; 
Gubics János és Péntek Pál a Luther Márton 
Betegsegélyző és Templom Egylet kiküldöttei, 
Clevielandból, Lada István és Németh József a 
detroiti evangélikus egylettől, Pavlinyi János és 
Freud Féter a windsori egyháztól, Rúzsa Lász- 
lóné és Gubics Jánosné a clevelandi Oltár Egy
lettől, Papp János Lászlómé és Sagyó Sándorné 
a windsori Oltár Egylettől, Rúzsa Istvánné a 
clevelandi egyháztól. A United Lutheran Church 
of America véleményező tagjai Dr. Tappert Er
nő, misszió szuperintendens, New Yorkból és 
Reble János püspök, Hamiltonból.

Üdvözletek érkeztek: Dr. F. F. Fry U. L. C. A.
titkárjától, báró D. Radvánszky Albert a ma
gyarhoni Egyetemes Egyiház felügyelőjétől, Sza
bó Sándor new brunswicki, Pölös’key Sándor 
caldwelli, Szimódis István perth amboy.i és Braoh- 
na Gábor new yorki evangélikus lelkészektől. A

Luther Szövetséget üdvözölték Becker Jakab 
egyházi elnök, Tóth Mihály világi elnök, Dr. 
Tappert Ernő és Reble János kanadai püspök.

Titkári jelentés. A jegyző-titkár háláját és 
örömét fejezi ki az Istennek azért, mert e ne
mes munkát a múlt év folyamán megáldotta és 
elősegitettie. Köszönetét fejez ki mindazoknak, 
kik terhes és nehéz munkájában segitségére vol
tak. Jelenti a titkár, hogy a pittsiburghi konven
ció határozatai szerint járt el, mikor is egy fel
iratban kérte a kanadai misszió hatóságot a ka
nadai munkának minél erősebb támogatására. A 
Flome Mission Coimimittee of tbc Canada Synod 
egy átiratban biztositotta a Luther Szövetséget 
arról, 'hogy minden kérelmének igyekszik a leg
rövidebb időn belül eleget tenni. Ugyancsak a 
pittsburghi 'konvenció határozata alapján a tit
kár érintkezésbe lépett a hazai egyházi hatósá
gokkal azon délből, hogy minél több hazai misz- 
sziónáriust tudna megnyerni az amerikai munka 
részére. A titkár egy kérvényben igényt nyúj
tott be az illetékes hatóságoiknál azon magyar 
tankönyvekre, melyeket a Magyarok Világkon
gresszusa adott ki a közel múltban. Mindez 
ideig e könyvek még nem érkeztek meg. A jegy
ző-titkár iméltányosabb kooperációt kér a jövő
ben az egyházi vezetőségektől.

A Belmissziói Bizottság jelentése. Ezen bizott
ságtól semmi féle jelentés nem érkezett.
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A Sajtó Bizottság jelentése. Leffler Andor a 
Bizottság elnöke jelenti, hogy az ERŐS VÁR 
eddig tiz kiadást ért ‘meg, Összesen tizenkétezer 
példányban. 1932 júliusig bezárólag az összes 
'kiadás 677 dollár és 76 cent volt. Ezzel szemben 
az összes bevétel 398 dollár és 94 cent volt. Az 
újság mind ez ideig 278 dollár és 82 cent defi
cittel dolgozik. A szerkesztő őszinte komolyság
gal (kéri a Luther Szövetséget, hogy utasítsa a 
gyülekezeteket arra, hogy a tagság úgy előfi
zetésekkel, mint a gyülekezeti szervezetek ado
mányaikkal pártolják a lapot, mely ha deficitjét 
hamarosan ki nem egyenlíti, kénytelen lesz mű
ködését beszüntetni.

Az Alapszabály Bizottság jelentése. Rúzsa 
László, az Alapszabály Bizottság elnöke a Bi
zottság nevében egy teljesen kidolgozott alap
szabály mintát tár a Szövetsé'g elé, mely azt el
fogadta és az egyházi törvények szerint jóváha
gyás végett az Egyetemes Egyház elnökéhez, 
Dr. Knubelhez, átutalni utasította.

Előterjesztések. A Bridgeporti Egyház Pres- 
byteriumának előterjesztései: 1. A Gyülekezet
kéri az amerikai evangélikusság támogatását 
templomjának építésével kapcsolatban. 2. Kéri a 
gyülekezet a Luther Szövetséget, hogy lépése
ket tegyen a Missio Boardnál anyagi segély ki
utalására. 3. A hazai egyházzal a kapcsolatot a 
Luther Szövetség hévén tartsa fel az amerikai 
evangélikusság. 4. A gyülekezet meghívj a a 
Luther Szövetséget következő konvenciójára 
Bridgeportra.

A ibirdgeporti Oltár Egylet előterjesztései: 
1. A diakonissza munka támogatása. 2. Országos 
Oltár Egyleti titkár választása, aki az ERŐS 
VÁR utján tartsa nyilván az Oltár Egyletek 
munkáját. 3. Kunst Irénnek, a hazai egyház 'kí
nai misszionáriusnőjének támogatása. 4. Legyen 
a Clevelandi Oltár Egylet a központi hely a tö- 
mörülési munka megindítására.

A bridgeporti Ifjúsági Egylet előterjesztései: 
1. Tömörüljön az ifjúság a Luther Szövetség 
zászlaja alatt. 2. Legyenek ifjúsági konferen
ciák. 3. Legyen külön rovata az ifjúságnak az 
ERŐS VÁR-ban és kötelezze magát minden ifjú 
evangélikus áz újság anyagi támogatására és 
terjesztésére. 4. Ifjúsági irodalom fejlesztése.

A bridgeporti vasárnapi iskolai vezetőség elő
terjesztése :- 1. Alakuljon egy Bizottság a vasár
napi iskolai anyag megszerkesztésére. 2. Mozi 
előadások tartásával 'és előadásokkal neveljék a 
magyar fiatalságot a szülőhaza ismeretére.

Az elnök, Rúzsa László és Papp János László 
hozzászólásainak eredménye képpen a gyűlés a 
következőket határozta: 1. A Belmissziói Bizott

ság tagjai járjanak el a Montreali és Bridgeporti 
gyülekezetek -érdekében a Mission Board-nál. 
Rúzsa Istvánnak Bridgeportra, Szebifc Károlynák 
pedig Montrealiba való áthelyezését sürgesse a 
Bizottság. 2. A Bridgeporti egyház meghívását 
elfogadja a Luther Szövetség. 3. A többi előter
jesztéseket a megfelelő Bizottságokhoz utalja a 
Szövetség.

Tóth Mihály elnök hosszabb időt, kíván a jö 
vőben a gyűlés számára. Elfogadva.

Rúzsa István felszólalása: Az amerikai egy
házi hatáság elzárta előlem' az ajtót, hogy mun
kámmal segítsem az amerikai magyar ág. hitv. 
ev. ügyet, de a Konvenció határozatával mellém 
állott. Ha mi teljesítjük kötelességeinket, akkor 
van jogunk az' evangélikus munkához. Nagyon 
jó, hogy megelőzte a bridgeporti eset az én ese
temet, igy legalább a két kérdés egyszerre ta
lál megoldást. A magam részéről elfogadom, 
íme a Magyar Luther Szövetség fontossága: a 
gyakorlati kérdéseik során egy alapról világit 
ibele az amerikai és kanadai ág. hitv. ev. egy
ház érdekeibe. Második ajánlatom a következő: 
A Konvenció utasítsa és bízza meg feleségemet 
az aggmenház ügyiének vezetésével, aki a köz
ügy érdekében 500 dollárt ajánl fel.

Az elnök utasítja ‘ a Bekmászát> -I&t*'■ 
arra, hogy egy közös gyűlésen határozzon és 
foglakozzon az aggmenház ügyével.

A titkár “Luther Szövetség Lelke” cimü mun
káját a Sajtó Bizottság elé utalta a Szövetség.

A Bizottságok megválasztása. A konvenció a 
Cégi bizottságok tagjait meghagyta kivéve a Bel
missziói Bizottságot, melynek tagjait teljes egé
szében a következőkkel újította meg: Szabó Sán
dor, Rúzsa László, Bectker Tákab, Leffler Andor, 
Rúzsa István, Papp János László és Tóth Mi
hály. A Sajtó Bizottság tagjai sorába választot
ta Rúzsa Lászlót a Konvenció. Az Egyesületi 
Bizottság tagjává választotta Németh Józsefet.

A windsori Luther Szövetség gyűlése az egy
házi elnök áldáskiivánatával ért véget az Atyá
nak, Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevében.

Szebik Károly, jegyző-titkár, 
f e s g ir - ------ir = i n r — i i^ = i  r s = 6

Mosolygás.

“ Fog a kedves leánya máma gyakorolni a zon
gorán.”

“ Óh, igen.”
“ Lesz olyan kedves, akkor, kölcsön adni a íü- 

vágó gépiét. Valamikor muszáj úgy is rendbe 
szedni ezt a gyepet.”
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LUTHERÁNUS MISSZIÓI MUNKA LEHETŐ
SÉGEI A MAGYAROK KÖZÖTT 

AMERIKÁBAN.

Irta: Dr. Tappert Ernő, 

a U. L. C. A. idegen misszióink irányitója.

Az, hogy nagy leibe tőségek vannak a missziós 
teriedésre a magyarok között Amerikában, egy 
befejezett tény. Az is igaz, hogy a munkánk egv 
kissé megkésett. Az, amit a múltban összegyüjt- 
hettünk volna, magyrészben elveszett idegen fe
lekezetek résziére, de -még mindég sokan vannak, 
akik nem feledték apáik ősi evangélikus hitét és 
reménységgel várják a napot, miikor az anya
egyház kebeléibe gyűjti őket. Különösen Kana
dára vonatkozik ez, ahol a bevándorlás sokkal 
későbbi eredetű és több mint valószínű, hogy 
nagyobb méreteket fog ölteni, mihelyt a beván
dorlási törvények megenyhülnek. Az Egyesült 
Államokban is ez fog történni s ékkor jön el az 
igazi alkalom a munkára. Időközben azonban 
nem szabad elfeledni és elhanyagolni a munkát. 
Terjeszkednünk kell amennyire csak lehet a je
lenlegi szerény anyagi körülményeink között. 
Ilyen irányú munka kezdődött meg Ohioban, 
ahol a misszionárius szabad kezet kapott és uta- 
sittatott az egész állam területén való munkára 
Cleveland kivételével, ahol saját lelkésze van a 
gyülekezetnék. Ha ilyen (módon a magyar lelké
szek magukra vállalnák a szórvány helyek gon
dozását, lehető lenne nagyobb munkát végezni és 
ugyanakkor a jövőbeli terjeszkedés alapját tud
nánk megvetni. Több (mint valószinü, hogy mi
kor az uj bevándorlás meg fog indulni, az uj be
vándorló azokat a helyeket fogja felkeresni, ahol 
előzőleg volt bevándorlás. Éppen ezért a legki

sebb szórvány helyeket sem szabad elhanyagol
ni. mert lehet, hogy nagy tőkét kovácsolhatunk 
belőle idővel.

A képzett leikészi kar kicsinysége a legna
gyobb akadálya ennek a nagyszerű munkának. 
Olyan lelkészekre van szükség, akik nem csak 
az igét képesek hirdetni az anyanyelven, hanem 
adoptálják magukat az itteni metódusokhoz és 
körülményekhez, amely megköveteli a fáradha
tatlan keresését azoknak, akik elvesztek az egy
házra nézve, a híveknek egyenkint való látoga
tását és megtérítését szorgalmazzák és a be
vándorlókat úgy lelki, mint anyagi téren útba
igazítani képesek a nékik idegen légkörben. Ne
künk az amerikai magyar gyülekezetek felé kell 
tekintenünk, hogy ezek szolgáltassák részünkre 
ezeket az embereket, akik ismerik az itteni hely
zetet és egyformán képesek kiszolgálni az idő
sebbeket és a fiatalokat. Jelenleg három ma
gyar és egy vend lelkész-jelöltet segélyezünk. 
Ez nem elég. Nekünk magyar gyülekezeteink 
vannak Akron, Allentown, Bethle'hem, Bridge- 
port, Buffalo, Calldwell, Cleveland, Detroit, New 
Brunswick, New York, N-ewark, Perth Amfooy, 
Palnierton, Hamilton, Kitchener, Montreal, To
ronto, Weiland lés Windsor .nevű városokban. Mi 
hisszük, (hogy Istennek segitségével és a magyar 
testvérek hűséges és kitartó munkájával rövid 
időn belül megduplázhatjuk -ezt a számot.

FELHÍVÁS a z  e l ő f iz e t ő k h ö z .

AZ ERŐS VÁR szerkesztősége szeretettel hiv- 
ja fel azokat a hittestvéreket, akik még ez ideig 
meg nem fizették az évi 1 dollár előfizetési árat, 
azt haladéktalanul szíveskedjenek a szerkesztő
ségbe eljuttatni, mivel a lap is, mint minden más 
kezdő intézmény e nehéz gazdasági helyzetben, 
anyagi gondokkal küzd.

Immár október 15-én lesz egy esztendeje, hogy 
a lap szorgalmasan és hűségesen viszi széles 
Amerika minden részébe a magyar evangélikus- 
ságnaik híreit, egyházaink közléseit és ennek da
cára az előfizető közönség nagyrésze még min
dig hátralékban van ezzel az igazán csekély ösz- 
szeggel. Bizonyos, hogy sok ember, akinek az 
ERŐS VÁR jár ebben az elmúlt esztendőben 
,nem egy, de sok egy dollárt kiadott oly célra, 
mely felényiben sem oly nemes mint a magyar 
evangélikus sajtónak az ügye. Az ERŐS VÁR 
szolgálja a magyar amerikai evangélikusságot s 
annyit elvár a hittestvérektől, hogy az önzetlen 
munka mellett legalább az évi egy dollárt min
denki készséggel (befizesse.

Ne hanyagoljuk el a sajtót evangélikusok, 
mert hatalmas fegyver az aktkor, amikor van,
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Td. PAPP JÁNOS LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA.

ISTEN FIZESSE MEG!

A windsori gyülekezet nemes lelki- 
pásztorát lés (kedves nejét igaz tiszte
lettel köszönti az amerikai magyar 
Lutheránia azért a nemes munkáért, 
melynek befejező koronája volt az a 
pár feledhetetlen nap, mélyet az öröm
mámorban úszó templomot szentelő 
gyülekezetben töltött az amerikai ma
gyar lelkészi kar és az evangélikusSág 
képviselői. Az a tény, hogy Kanadá
ban megindult az evangélikus munka, 
hogy öt-ihat nagyobb városban ma vi
rágzó evangélikus misszió van, hogy 
Windsoron felépült az első kanadai 
magyar evangélikus templom, Isten jó 
ságán kivü'l elsősorban Pápp János 
Lászlónak és nejének önfeláldozó, aka
dályt nem látó, igaz missziói munká
jának az érdeme. Mi emberek hajlan
dóik vagyunk.elfeledni azt, hogy meny
nyi küzdelem, mennyi csalódás^ meny
nyi aggodab°'n] és lelki gyötrelem az 
ily gigászi munkának a végzése, de az 
Isten felírja mind ezt és nem felejti 
megadni a jutalmat.

Tisztelettel köszöntjük itt azt a lel
készpárt, aki az Isten szent ügylét min
den ügy elé helyezte. Ő áldja meg 
őket azokkal a titkos isteni kincsek
kel, melyek többet érnek minden más
nál.

A szerkesztő.

A windsori gyülekezet 
énekkara, mely Freud Pé
ter karnagy vezetése mel
lett a templom-szentelési 

istentiszteletek fényét 
nagyban emelte. L
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A windsori gyülekezet 

Oltár Egylete, mely az uj 

templom berendezésének 

munkájából nagy részt 

vett ki.

ir = = = i t = i r i n r = i r = = = = i r

3QIDS^=3i

A windsori egyházköz

ség lekipásztora a vasár

napi iskola növendékeivel. 

A gyermeksereg a legna

gyobb öröme é:s büszkesé

ge a kisded windsori gyü
lekezetnek.
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E G Y H Á Z I  H Í R E K ,
CLEVELAND, OHIO.

Szüreti mulatság. A Luther Márton Bs. és 
Temploim Egylet saját pénztára javára Szeptem
ber 25-én Vasárnap délután és este nagy szüreti 
mulatságot rendez. A fiatalság gyönyörű magyar 
jelmezbe fog öltözni, hogy visszaidézzék a régi 
szép szüreteket az óhazában. A rendezőség kö
rültekintéssel végzi az előkészités munkáját és 
szeretettel várja úgy az egyház, mint az egylet 
tagságát.

Jubileumi készülődés. Lázasan készül Ev. Ol
táregyletünk megünnepelni negyedszázados év

fordulóját. Az elmúlt rendes havi gyűlés élénken 
tárgyalta a jubileum ügyét Nyári Mártonná el- 
nölknő lelkes vezetésével. Ki lett nevezve a ju
bileumot előkészítő bizottság, amelynek elnöké
vé Kovács Mihályné lett megválasztva. Az Oltár- 
egylet megszámlálhatatlan sdk jót tett az egy
ház kebelében és azon kivül is az elmúlt huszon
öt esztendő alatt s igy kiérdemelte az evangé- 
likusság megbecsülését. így méltán ünnepelhet 
Október 30-án. Gyönyörű programmot dolgozott 
ki a bizottság úgy a hálaadó istentisztelettel, 
mint a fényes bankettel kapcsolatib'an. Jelenjünk 
is meg mindannyian az ünnepélyen clevelandi 
magyarok.

A lelkészpár ünneplése. Augusztus 20-án szom
baton este benső szeretetben gyűlt össze az is
kola tereimben az egyház jó népe, hogy vacsora 
keretében emlékezzen meg a lelkészpár tiz éves
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házassági évfordulójáról. A kedves figyelem na
gyon jól esett a lellkészpámak, hogy e nehéz 
időkben ilyetén adták tanujelét ragaszkodó sze
rétetünknek. A díszes vacsora közben adták át 
a jubiláló lelkészpárnak a száz darabból álló Íz
léses edény set-et, számtalan csokrot, tortát — 
jókívánságaikkal együtt. Fogadják mindazok, 
akik úgy megje 1 envsükke 1, mint adományaikkal 
e szép ünnepséget megkészitették a lelkészpár 
hálás köszönetét.

Jelentés a Luther Szövetségről. Az egyház lel
késze úgy a presbiteri gyűlésen, mint az egyház 
testületéinél, hosszabb és mindenre kiterjedő be
szédlökkel adta -elő a gyűléseken a Luther Szö
vetség ügylét. Különösen arra buzdította ezen 
testületeket, hogy álljanak a Luther Szövetség 
tagsága közé. Az eredmény örvendetes. Nem 
hiába Clevelandban született meg az eszme. Je
lenthetjük, hogy úgy az egyháztanács, mint a 
Luther Márton Bs. és Templom Egylet az Ev. 
Oltár Egylettel kapcsolatban tagja lett a Luther 
Szövetségnek. Bár minden egyház ezt jelenthet
né! Kérjük most már a tagságot, hogy álljanak 
be mindnyájan egyenként is. Munkára fel jó 
evangélikus magyar nép!

WINDSOR, ONTARIO, CANADA.

Istentiszteletek: Minden vasárnap reggel fél 11 órakor, 
liturgikus istentisztelet és este 7 órakor rendes istentisz
telet.

Angol vasárnapi iskola: Vasárnap reggel fél 10 órakor.
Egyháztanácsi gyűlés: Minden hó első szerdáján este 

fél nyolc órakor.
Nőegyleti gyűlés: Minden hó második vasárnapján este 

8 órakor.
Magyar iskola: Minden szombaton délután 2—5 óráig.

Keresztelések. Julius 31-én kereszteltük Har- 
rold Grahani Meir és Bessie Baker kisfiát Jer- 
rold névre. Keresztszülői tisztséget Dr. P. N. 
Gardiner, Miss Helen MacBhail és P. N. Mac- 
Phail töltötték be.

Augusztus 28-án kereszteltük a kitcheneri an
gol ev. templomban Rúzsa Jenő lelkész és neje 
sz. Strompí Ilona (kisleányát Gyöngyike Erzsé
bet névre. Keresztszülői tisztséget Papp János 
László lelkész lés neje sz. Birgling Emmy töl
tötték be.

Szeptember 4-éin kereszteltük Heinrich Geier 
és Sophia Sohenk kisfiát Heinrich Cári névre. 
A keresztszülői tisztséget Heinrich Lorenz és 
Helen Hübsch töltötték be. Isten áldása legyen 
ez újszülötteiken és szüléikén.

Konfirmálás. A teimplomavátási istentisztelet 
keretében (konfirmáltuk a következő gyermeke
ket : Pohánka Vilmos, Kirst Klára és Kirst Ró
zsi. Ez a három gyermek a magyar iskolánkban 
sajátította el a magyar nyelvet, úgy hogy a kon

firmációt megelőző hittanvizsgán magyarul tet
ték le a konfirmációs vizsgát.

A nyári iskola záróünnepélye. Szépen sikerült 
ünnepély keretében fejeztük íbe a 9 héten keresz
tül tartott mindennapos nyári magyar iskolán
kat. Történelem, földrajz, magyar irás, olvasás 
és (magyar népdalok elének lése, valamint egy ki
sebb gye nmek színdarab előadása és költemények 
elszavalása képezték a vizsigaünnepély anyagát. 
A vizsgaünnepélyen szavaltak és a színdarabban 
szerepeltek a következő gyermekek: Hoffmann 
Karolina, Huszty Viktor, Daróczy Bandi és Ella, 
Pavlinyi Nelli, Ziroimik Júlia, Ro&ner Zsuzsi, Var
ga Zoli és Béla, Kocsis Margit lés Pista, Stomp 
Laci és Józsi, Madách Magdus és Misi, Godó 
Mihály és Emil, Grauzer Margit. Jutalomban ré
szesültek : Rosner Zsuzsi és Kocsis Margit. A 
vizsgaünnepélyt a lelkész előadása a magyar íst 
kóla jelentőségéről zárta be.

PITTSBURGH, PA.

Szombati és Vasárnapi iskolák megindultak 
szeptember 17 és 18-án. Szombati iskolánk há
rom helyen nyílt m eg: Hazelwoodon, az egyház 
iskolaterimében, hol a tanítás mindem szombaton 
d. e. 10-lkor van, a South Sideon, Simon József 
otthonában, hol a tanítás szintén d. e. 10-kor 
van és a North Sideorff a Fngg'eríéih'^öalkör 
Gbestnut uccai otulionában, hol a tanítás d. u. 
3-íkor van. Mindhárom iskolánkba a gyermekek 
szép számmal iratkoztak be. Vasárnapi isko
lánkban a tanítás szeptember 18-án d. e. 10-kor 
veszi kezdetét. A imunka program és könyvek 
elkészítésével a tanítók csoportja lett megbízva. 
Négy tanfolyamot fognak a gyermekek tanulni: 
“Jézus élete” , “Luther Márton és a Reformá
ció”, “ Magyarország rövid története” és “ Hires 
magyar emberek.” A lelkésznek segítségére lesz
nek a tanításban Kozma Margit, Bíró Ilonka, 
Molnár Gizella, Turcsányi Gyula.

A Luther Márton Ifjúsági Egylet utolsó gyű
lésén Nagy Lenke és Molnár László tartottak 
előadást “ Luther Harca a Pápasággal” címen. A 
következő rendes gyűlésen Kozma Sárika, Kar
dos Lenke és Ifj. Holéczy Sámuel fognak elő
adást tartani.
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A Szibériába száműzött evangélikus menekültek
Braziliába érkeztek.

Az utolsó két hónapban nagy port vert fel úgy 
a világi sajtóban, mint az egyetemes egyházban 
annak a néhány száz német evangélikus család
nak a sorsa, akiket otthonukból kiüldözött a bi
gott szovjetizmus és akik Manzsuriának határá-
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bán az éhenhalás veszedelmének voltak kitéve. 
Az evangélikus egyház Világ Kongresszusa moz
galmat indított annak idején ezeknek a mene
külteknek a Szibériából való elszállítására. Erre 
a felszólításra a világ minden részéről 'határta
lan lelkesedéssel állott az evangélikusság az 
egyetemes egyház mögé s a szükséges össze
get rövid idő alatt összegyűjtötte.

Most örömmel jelenthetjük, hagy a vallásuk 
miatt annyi szenvedésen keresztül ment evan
gélikus családok immár rendeltetésűik helyére, 
Braziliába lérkeztek és itt Katalin államban, Bra
zíliában, telepedtek le.

Megegyezés történt, hogy Dr. Lángé, Porto 
Alegre-ből fogja a letelepülés jogi és financiális 
ügyeit intézni, lelkileg pedig a Katalin állam 
Evangélikus Lutheránus Zsinatának a köteléké
be tartoznak a menekülték.

Az összes szállítási költségek és előzetes be
fektetési költségek fedezve lettek az összegyűj
tött összegből, ellenben élelemmel és egyéb anya
gi segítséggel kell ellátni a menekülteket ad
dig, mig a maguk lábán megtudnak állani. Ép
pen ezért az egyetemes Egyház szeretette! kéri 
az evangélikusságot, hogy erre a célra nemes 
adományait a National Lutheran Council, o9 
East 3Stih St. New York City, N. Y. címre be
küldeni szíveskedjenek.

ÉRDEKES ADATOK.

A világon több mint 82 millió evangélikus hivő 
él, 75 ezer gyülekezetben, 50 ezer lelkesszel.

 ̂  ̂ ^
Észak Amerikában több mint 20 millió evan

gélikus hivő él.
❖  ❖

Magyarországon jelenleg 540 ezer evangélikus 
hivő van.

BUFFALO, N. Y.

Istentisztelet vasárnap d. e. 11-kor.
Vasárnapi iskola d. e. fél 10-kor. ,
Presbiteri gyűlés a hónap első kedd estejen 8 orakor.
Nőegyleti gyűlés a hónap első szerda estéjén 8 órakor.
Ifjúsági Egylet összejöveteleit tartja minden csütörtö

kön este 8 óraikor.

DETROIT, MICH.
Istentisztelet vasárnap d. e. fél 10-kor angol, fél 11-kor 

magyar.
Szombati iskola minden szombaton d. e. 9—12 orakor.
Egyházi közgyűlés minden hónap negyedik vasárnap

ján d. u. 2 órakor. ,
Betegsegélyző egylet gyűlése minden hónap második 

vasárnapján d. u. 2 órakor. _
Női oltáregylet gyűlése minden hónapban az egyleti 

gyűlést követő csütörtökön este 8 órakor.
Ifjúsági Kör gyűlése minden hónap első és negyedik 

csütörtökjén este 8 órakor.

DETROITI, MICHIGANI, MAGYAR AG. HITVALLÁ
SÚ EVANGÉLIKUS (LUTHERÁNUS) FÉRFI ÉS NŐI 

BETEGSEGÉLYZŐ ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET

Alakult 1906 Szeptember 24-én.

Gyűléseit tartja minden ho második vasarnapjan az 
evangélikus iskola helyis égében: T. haddeus 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 vág ja az egy
letnek.

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

Elnök: Koncz János, 406 So. Harbaugh Street, 
Detroit, M idi.; alelnök: Thérry Laojs; jegyző: Mezó 
János; pénztárnok: Tóth István, 8100 South Street, Det- 
ro'it, Mich.; levelező titkár: Nagy István, 66- Schroeder 
Ave., akihez mindem 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; biz/ími férfiak 
(trustees): Blatniik István, Németh Kálmán és Bertalan 
János; férfi beteglátogató: Fejes József, 1135 So. Beatrice 
Street, Detroit, Mich.; 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: 
Zatyíkó János, 167 Esser Ave.

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

Hatodik csoport Montreal, Quebec 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 East 124th St. Gleve'land, Ohio. 
Pénztárnok Kozsár ' János. Pénztári titkár Balogh Fe
renc. Ellenőrök Borbély Sándor, Trenka László és Bence 
Mihály. Számvizsgálók Varga István, Paulovics Károly 
és Nyári Márton. Házkezelő Bendes József. Zászló vivők 
Bahinyecz Pál és Kovács Mihály. Hivatalos orvos Dr. 
Börm János

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

Tisztikar az 1932-ik évre: elnök Nyári Mártonné, 
jegyző Dombi Lászlóné, 2957 East 115th St., pénztárnok 
Paulovics Károlyné, pénztári titkár Bors Károlyné, ellen
őrök és számvizsgálók Bendes Lajosné és Varga Ist
vánná.

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

Az egylet gyűléseit tartja minden hónap harmadik 
vasárnapján.


