
'Fegyver és éhség miatt vesznek el...'
Jeremiás próféta e szavakkal hirdeti az 

Ítéletet az Istenétől elpártolt Izráelnak. Ugyan
ez az Ítélet érkezett el hozzánk is. Elérkezett 
hozzánk, minthogy elérkezett minden nemzet
séghez, mely azt hitte, hogy meg tud lenni Isten 
nélkül és elhízta magát a saját alkotásainak 
nagyszerűségétől megmámorosodva.

Elérkezett hozzánk a böjti idő, de nemcsak 
a böjt, melyre a naptár figyelmeztet. Ezt a böj
töt nem önként vállaljuk és nem taszíthatjuk el 
magunktól. Kálik lett az mérve. E szörnyű 
háborúban az emberek milliói vesznek el “ fegy
ver és éhség miatt” . A fegyver már a mi fiain
kat pusztítja. S az éhség már a mi küszöbünk 
felé is közelit.

E világháború böjtjét nem Isten mérte 
ránk. Emberi esinálniány az egészen. A hábo
rút nem keresztyén emberek indították, hanem 
azok, akik elszakították magukat teljesen az Is
ten akaratától. De ha az ember Isten akarata 
ellenére teremtette is önmagának ezt a ször
nyű böjtöt, azért Isten az ő nagy szeretetében 
mégis fel tudja azt használni arra, hogy az 
emberek javára fordítsa.

Ha ezt a böjtöt jajgatva, panaszkodva, zu- 
golólva fogadjuk, akkor annak minden könnye 
hiába hull el s minden szenvedése terméketle
nül vész el. De ha ebben a böjtben megkeressük 
az Istent, ha az elpártolt fiák viszatérnek az 
Úrhoz, akkor javunkra lesz e háború nagy 
böjtje s a világégésből egy szebb teremtés fog 
kialakulni.

Minden jel arra mutat, hogy ez a világhá
ború közelebb fogja vinni az emberiséget Is
tenhez, mint az első. Minden jel arra mutat, 
hogy ez a böjt uj életet fog teremteni milliók 
lelkében.

Rickenbacker kapitány és társai a Csen
des Óceánon eltöltött rettenetes hetek böjtjé

ben a fegyver és éhség okozta pokol minden kín
jait elszenvedték. De megtanultak együtt — 
imádkozni. És meglátták a meghallgatott imád
ság csodáját, mikor a tápálálékért elmondott 
imádság után egy madár leszállt Rickenbacker 
fejére. Megismétlődött a pusztai manna cso
dája.

#

Rickenbacker egyik társa hitetlen Isten- 
tagadóként szállt fel a tragikus végéi repülő
gépbe és mint megváltott hivő érkezett a fegy
ver és éhség szörnyéi böjtje után a partra. A 
végtelen tengeren megtalálta a Krisztust és 
partot érve Írásban, szóban egyaránt bizony
ságot tett honfitársainak arról, hogy van Isten, 
aki meghallgatja a megtérő bűnös imádságát.

Az egyik csapatnak másnap ütközetbe kel
lett menni. Indulás előtt tábori Istentisz
telet volt, melyen a katonák is imádkoztak, 
ahogy a Lélek inditota őket. Az egyik nagy- 
hitié fiú úgy imádkozott: “ Atyánk, ha van itt 
ebben a seregben olyan, aki még nem fogadta 
el a te megváltásodat, ne engedd, hogy elessen; 
add, hogy helyette inkább én essem el, mert 
én már tudom, hogy tenálad örök életet talá
lok.”

Megrendülve halloták társai ezt a rend
kívüli imádságot. Ennek emlékével indultak 
el az ütközetbe.

Egyetlen egy nem esett el közülük. . . .!
Katonatestvéreinknek bibliát és énekes

könyvet küldünk ajándékba a táborba. Levél
ben köszönik meg.

Az egyik azt írja: “ Erre volt a legnagyobb 
szükségem ahhoz, hogy hitemet megőrizhes
sem.”

így ir a másik: “ Most minden vasárnap 
résztveszek az Istentiszteletben. Bár előbb 
kezdtem volna el . . .  . Bánom, hogy azelőtt
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ilyen hanyag voltam . . . ”
A  katonák, úgy látszik, a háború poklában 

találkoznak az — Istennel. Ezért érdemes még 
háborúba is menni. Sokan legalább is ezt mond
ják.

S az itthon maradottak! Vájjon megta- 
láljják-e az Istent? Vagy várunk, amíg súlyo
sabb lesz a böjt? Várunk, amíg közülünk is 
“ fegyver és éhség miatt vesznek el”  sokan? 
Rickenbacker féle szörnyű szenvedésekre van

szükségünk ahhoz, hogy elveszettségünket fel
ismerve megtérjünk Istenhez? Vagy elég lesz 
nekünk a megtért Rickenbackerek bizony
ságtétele?

Ha elég lesz . . . ha odafordulunk Istenhez, 
akkor nem kell félnünk. Krisztus igy biztat 
bennünket: “ Hallanátok kell majd háborúkról 
és háborúk hireiről: meglássátok, hogy meg 
ne rémüljetek.”

Rettmann.

A BethlehemhMagyar Evangélikus Egyház 15 éves jubileuma.
A Bethlehemi Első Magyar Ág. Hitv. Evan

gélikus Egyház múlt vasárnap ünnepelte meg
alakulásának 15 éves és lelkészének, Nt. Ormai 
Jánosnak az egyház szolgálatában való 10 
éves évfordulóját. A délelőtti istentisztelet ke
retében folyt le az ünneplés első része, amikor 
is a gyülekezet hálás szivvel dicsőítette Istent 
az ő  megsegítő kegyelméért. Az ünnepi beszé
det Rév. Earl S.. Henry, a Pennsylvaniai Mi
nisztérium Missziói Superintenden.se mondta 
angolul. A magyar prédikációt az egyház lel
késze intézte a gyülekezethez. Rév. Henry T)r. 
Pisher püspök nr üdvözletét is tolmácsolta s 
amikor beszédében a gyülekezetei a további 
kitartó hitéletre buzdította, egyúttal nagy elis
meréssel adózóit a-gyülekezetnek s az-egyház 
lelkészének azért a példás munkáért, amit a 
múltban az Isten országának kifejtettek egy
házunkban. Az Istentisztelet felemelő s lel
keket buzdító volt, a melynek áhítatát az ifjúság- 
énekkarának szép éneke is fokozta. Az ün
neplő gyülekezetei s a lelkészt hivatalosan 
a United Lutheran Church of America püspöke 
Dr. Knubel is üdvözölte. Üdvözletét küldtek 
még: Board of American Missions of the U. 
L. C. A., Allentown Lutheran Conference, Lu
theran Ministerial Association of Bethlehem, 
Dr. Ernest A. Stiegler, az amerikai magyar 
evagélikus egyházmegye főesperese, Nort- 
hampton megye bírái, Róbert Pfcifle, Bethle
hem város polgármestere, Harvey C. Snyder 
angol esperes, a helyi angol evangélikus egy
házak külön-külön s a magyar egyházak és 
egyesületek.

A jubileumi ünnepség világi része este fél 
7 órakor kezdődő vacsora keretében folyt le 
impozáns keretek között. Az egyház basement 
helyisége szinültig megtelt vendégekkel. Az 
egyház nőtagjai ez alkalommal is kitűnő va
csorát szolgáltak fel. A vacsorát Rév. Ormai 
nyitotta meg üdvözlő szavaival s az asztali 
áldás elmondására Dr. Wesselényi [Miklós

perth amboyi lelkészt kérte fel. Az est főszó
noka Dr. Stiegler Ernő főesperes volt, aki ma
gas szárnyalásu beszédében méltatta a kettős 
évforduló jelentőségét s nagy elismeréssel adó
zott úgy a gyülekezetnek, mint a gyülekezet 
lelkészének a kifejtett szép munkáért, melyet 
az egyház megalakulásától végeztek. Az áldo
más mester, Nt. Nagy Emil, a Református 
Egyesület kerületi szervezője, még a következő 
szónokokat kérte fel beszédeik elmondására: 
Earl A. Shaefer, városi főpénztáros, aki a pol
gármestert képviselte Dr. Wesselényi Miklós, 
perth amboyi lelkész, Sráj János az egyház 
Presbyteriuma nevében mondott szép beszé
det, melyben a lelkész eddigi eredményes mun
káját méltatta s azt a harmóniát, mely a lel
kész és a gyülekezet tagjai közt meg van s kér
ve Istent, hogy továbbra is adja áldását úgy 
az egyház, mint a lelkész további életére. Szép 
beszédeteket mondtak még: Dr. C. L. Ziegler, 
a helybeli zsidó egylet nevében, Katona Lajos, 
Dr. Kerekes János, John D. Kelleher s még 
többen. Az estének szép és megható jelenete 
volt Peggy Bujcs szép versikéje, aki a lelkészt 
üdvözölte s az egyház nevében szép szegfüvi- 
rág csokrot nyújtott át neki és a Nagytiszte- 
letíi asszonynak. Id. Sülé Sándorné alkalmi 
költeményt olvasott fel, melyet ő maga irt s 
melyben az egyház megalakulásának történetét 
és az egyház szeretett lelkészének érdemeit és 
buzgó munkálkodását szedte versbe és Isten 
további áldását kérte úgy az egyházra, mint a 
lelkészre. — Ifj. Pagáts István, szakszofonon 
szép darabot játszott. Az estét Rév. Ormai be
széde zárta be, melyben minden dicsértet elhá
rított magáról s az egyház hithü tagjainak és 
az egyház jóakaróinak mondott hálás köszö
netét az eddigi segítségért és pártfogásért s 
kérte őket, hogy a jövőben is legyenek egy 
szivvel és egy akarattal maradjanak meg a 
Krisztus szeretetében. , (o. j.)
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Nagytiszteletü Papp János László buffaloi evangélikus lelkész
15 éves papi jubileumi ünnepélye.

Március hó 7-én vasárnap délután és este 
ünnepelte a Buffaloi Magyar Evangélikus Egy
ház népe hdkipá.-ztorának Nt. Papp .János 
László lelkésznek 15 éves papi jubileumát.

Dacára az igen zord időjárásnak a délutá
ni istentiszteleten a templomot teljesen meg
töltötte az ünneplő gyülekezet. Az angol ünnepi 
beszédet Dr. Henry J. Pflum, Jr. a Board of 
American Missions elnöke, aki egyben a hely
beli Holy Trinty Lutheran ( 'hurehnek a lel
késze tartotta, meg a megvár prédikációt a ju
bileumot ülő lelkész tartotta. Rettman Farkas 
pittsburghi lelkész ugyanis az elmúlt bét folya
mán súlyos műtéten esett át s igy nem jelenhe
tett. meg az ünnepi istentiszteleten.

Dr. Pflum lelkész beszédében reámutatott 
a lelkészi szolgálat nehézségeire és örömeire. 
Az ünneplő lelkészt gyülekezete és a Board of 
American Missions nevében meleg szavakkal 
köszöntötte és további .sikerteljes munkájára 
Isten gazdag áldását kérte. Imát mondott és 
Bibliát olvasott Xt. Eürjész Béla, lackawannai 
lelkész.

Az Istentiszteletet 160 terítékes ünnepi 
közebéd követte, amelyen nemcsak a helybeli 
lelkészkar, hanem a közelben lévő iskola tani- 
tói igazgatójukkal az élén testületileg vettek 
részt. Asztali áldást mondott Rév. Dr. Pflum. 
Az ünnepi beszédek során az ünneplő lelkészt 
felköszöntötte Főtiszteletü Dr. Sámuel Trexler, 
a United New York Szinódus püspöke is, aki 
New Yorkból jött el a lelkészi jubileumra. Az 
ö megjelenésére nem számítottunk s igy két
szeresen jólesett, mindnyájunknak, hogy egy
házunk püspöke is velünk együtt volt ezen az 
ünnepélyen. A helybeli First Redeemer Church 
lelkésze Rév. M. Kaiser, a West Side Magyar 
Ref. Egyház lelkésze Nt. Babins'zky András, a 
Buffaloi Magyar Baptista Egyház prédikátora 
Nt. Petre Gábor, a Lackawannai Magyar Pres- 
biteriánus Egyház lelkésze Xt. Eürjész Béla 
egyházaik nevében köszöntötték az ünneplő 
lelkészt. Balogh József a tonawandai ref. egy
ház üdvözletét adta át. Dr. Fazekas Sándor 
orvos is meleg szavakkal tolmácsolta jókíván
ságait. Az evangélikus egyház presbitériumá
nak nevében Lukács József gondnok beszélt, 
mig a Luther Márton Nőegyesület nevében 
id. Szabó Imréné diszelnöknő üdvözölte a lel
készt és egyben átadta a Nőegyesület ajándékát 
is. A Luther Liga nevében Poliachik Ilonka 
elnök köszöntötte a lelkészt és szép ajándék

kal is adott nagyobb nyomatékot az ifjúság ne
vében tolmácsolt jókívánságainak. A vasárnapi 
iskolák és tanítók jókívánságait Murányi Erzsi 
tolmácsolta.

Nem volna teljes az ünnepi beszámoló a 
Luther Liga énekkarának nyilvános dicsérete 
nélkül. Kovács Emmy orgonista vezetésével 
igazi művészi tökéllyel karéneket énekeltek 
ifjaink és énekükkel kivétel nélkül mindnyá
junk dicséretét kiérdemelték. Ezért is iktatjuk 
ide az énekkari tagok neveit, mert megérdem
lik: Bartha Erzsi, Murányi Erzsi, Kovács Vil
ma és Gyula, Poliachik Ilonka és Irén, Macek 
Dániel. Molnár Emmy, József és Pál Papp Il
dikó, Lukács József és Irén.

Távirat és levél utján Xt. Leffler Andor 
clevelandi, Dr. Wesselényi Miklós perthaxn- 
boyi, Rév. Sönke Friedrichsen kanadai, Mar- 
kovits Pál windsori, Rusza Jenő hamiltoni, Dr. 
Jolin Fleek és Rév. Dona’d Piehaske buffaloi

(Folytatás a C-ik oldalon.)
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A KIADÓ-HIVATAL ÜZENETEI.

Március hetedikén ünnepelte a Buffalói Evangélikus 
Egyház Nagytiszteletü Papp János László lelkész tizen- 
ötéyes papi jubileumát. Az ünnepély, melyen a helybeli 
magyar és angol társadalom a legreprezentánsabb módon 
vet| r®szt, bizonyíték arról az áldásos munkáról, melyet 
a buffalói gyülekezet lelkipásztora végez. A sok és számos 
elismerő nyilatkozat mellé az Erős Vár is leteszi e sorok
ba szives köszöntését Papp János László lelkész urnák. 
Adja a jó Isten, hogy még számos éveken keresztül hir
dethesse az evangélium tiszta igéjét!

Március tizennegyedikén ünnepelte a Bethlehemi Ma
gyar gyülekezet alakulásának 15 és lelkészének Nagy
tiszteletü Ormay Jánosnak tíz éves köztük való munkál
kodásának jubileumát. A Bethlehemi Magyar Egyház, 
mely Nagytiszteletü Dr. Stiegler Ernő kezdeményezésével 
alakult, az elmúlt tizenöt év alatt megmutatta, hogy élet
képes és erős vára annak a tiszta igének, melyet anya- 
szentegyházunk oly félelemnélküli határozottsággal hir
det minden nemzedéknek. Kedves gondolat volt a bethle
hemi gyülekezet népétől az, hogy a tizenöt éves mértföld- 
kőnél nem feledkezett el arról a férfiúról sem, kinek ki
tartó, szorgalmas, mindennapi nehéz munkája, Isten után 
bizonnyal első sorban felelős azért a szép fejlődésért, me
lyet a gyülekezet mutatott. Nagytiszteletü Ormay János 
lelkész urnák mi is a jól végzett munkának édes elégtételét 
kívánjuk mint legszebb jubileumi ajándékot.

Mindkét. fenti hirt örömmel vettük, mert megerősíti 
bennünk azt a,jó érzést, hogy íme még vannak az evan
gélikus amerikai magyarok közt is olyan gyülekezetek, 
ahol a lelkésznek a munkáját megbecsülik és értékelik. 
A buffalói és bethlehemi gyülekezetek tagjainak pedig

ezt üzenjük: Akkor mikor lelkészetek munkáját elismer
tétek, tulajdonképen önmagatokat becsültétek meg és 
állítottatok ki tisztességtudátokról ékes és szép bizonyít
ványt.

-------------------- O---------------

A KIADÓHIVATAL KÉRELME, — Előfizetőink el
nézését kérjük azért, hogy a jelen számot kissé késve 
veszik kézhez, de a nyomdai munkaerő, valamint papir- 
hiény oly akadályokat gördítenek a lap kiadasa elé, me
lyek a mi hatáskörünkön kívül állanak. Ezen háborús 
okokra való tekintettel, legyen mindenki elnézéssel, ha 
kedves lapját néha késve fogja kézhez venni. (A Kiadó)

-------------- 0 — ---------------

ELŐFIZETÉSEK NYUGTÁZÁSA.

BETHLEHEM, PA. — Szt. János Egyház (Nt. Dr. 
Stiegler Ernő révén) az összes előfizetők egy évi előfize
tési dijja felyében 140.00 dollárt küldött be a kiadóhiva
talba. Ezzel az összeggel negyven dollárral felülfizetett a 
Bethlehemi Szt. János Egyház az Erős Várra.

BUFFALO, N. Y. (Nt. Papp János László révén) Egy 
évre előfizettet 1-1 dollárt a következőek: Kálmán Lajos, 
Lukács József, Szabó József, Tóth Jánosné, Szokody Hil- 
degárdné, Murányi Zsófia, Szabó Zsuzsanna, Mrs. S. 
Szenfner, Mrs. Irma Bringling, Takács Istvánná, Németh 
Sándor, összesen 11 dollár.

CALDWELL, N. J. (Nt. Pölöskey Sándor révén) A 
kis Caldwelli gyülekezetnek kvótája a buffalói értékezlet 
értelmében 15 dollár évi összegben lett megállapítva, me
lyet egészben beküldött a gyülekezet ebben a hónapban. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Caldwelli gyülekezet az egyénileg 
beküldött előfizetésekkel felül fizetett az Erős Vár kvó
tájára.

NEW BRUNSWICK, N. J. (Walner Mihály révén) 
Bencze Sándor 1.00 dollárt. /

CLEVELAND Első Egyház (Bors Károly révén) Ba
ranyai József né 1.00 dollárt.

A KIADÓHOZ BEKÜLDTÉK. — Oczverák Jánosné 
2.00 (Cleveland), Mrs. E. Szalay, 1.00 Detroit, Mich. 
Bozzay Imre 2.00 Caldwell, N. J.

Lukács István és Fia
TEMETÉS RENDEZŐK

©0
Betegszállítás korházba éjjel-nappal díj

mentesen.

©0
12014 Buckeye Road —  LOngacre 7524

2728 Woodhill Road —  CEdar 0593

Cleveland, Ohio
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AZ ERŐ KÚTJA . . .
Az amerikai olajmezők felett évezredeken 

ét járkáltak az emberek s nem tudták, hogy 
micsoda kincs, erőforrás, világhatalom rejtő
zik a mélyben. Egyszer azonban újfajta embe
rek jelentek meg ugyanazon a mezőkön, külön
leges ösztöntől hajtva és megfakasztották az 
olaj kutat. Ezek a kutak mérhetetlen erőssé, 
gazdaggá és hatalmassá tették őket. A világ 
népeit ez azonban nem tette egészen boldoggá.A 
mai erőfeszítés, véres gyilkosság, nemzetek 
erőfeszítései, versengései éppen ezekért az olaj- 
forrásokért folyik.

Milliók ábrándoznak ma is kincsről, erő
ről, hatalomról s ugyanakkor éhesen, rongyo
san járják az életet, mert nem találják meg bol
dogságuknak igazi forrását. Pedig ha tudnák, 
hogy nagyobb kincs, erő és hatalom hever 
mellettük, mintsem legmerészebb álmaikban 
azt képzelhetik. Közel, körülvéve minden ol
dalról vár rájuk a világ legdusabb, leggazda
gabb erőforrása, amelyből kiapadhatatlanul 
buzog a lelki érték, erő és hatalom s ez az olaj
kút: az imádság.

Az imádkozó ember az Isten kifogyhatat
lan erejű kútja mellet áll, amelyikből szaba
don és ingyen meríthet annyit, amennyit csak 
akar. Ennek a kútnak a megtalálásához nem 
kell a föld mélyébe leásnod, mert megtalálha
tod ott, ahol vagy és úgy ahogy vagy. Csak el 
kell csendesedned, magadba szállnod s hited 
ajtaját kitárnod s ott állasz az Isten színe 
előtt s ott állasz az élő vizek kutjánál s elédbe 
bőven ömlik Istennek gazdag áldása.

Számos esetben halljuk emberek vádló 
szavait: hiába való a kétezeréven át való igé
nek a hirdetése, nem értünk vele célt. Eszembe 
jut ugyanakkor régi tanítóm magyarázó szava: 
a föld kerekségének kétharmada vízzel van ta
karva; ott folyik millió hegyek forrásainak 
kristály tiszta vize, mélyvölgyi folyókban az 
egészség tiszta itala, tengerek óceánjaiban, fel
hők suhanásában, a párák gyöngycseppjciben 
gz istenadta üditő ital, ingyen, szabadon, bő
ségben és mégis hány ember nem hajlandó 
leborulni, meríteni belőle . . . Okoljuk e a vi
zet, vagy a vizek Forrását . . . így az élet 
“ örök forrása is”  ingyen adatott, számunkra 
készült, nekünk hozatott, a Krisztusban nekünk 
szeretettel felajánlott s mégis meritünk-e belő
le, elfogadjuk-e, üditjük-e vele eltikkadt éle
tünk forráatalan hitét?

Turcsányi Gyula.

5. oldal

MINDÉG CSAK PÉNZT.............

Egy jómódú egyháztag már nagyon 
ráunt arra, hogy az egyházban mindég csak 
pénzt kérnek. Ő legalább úgy érezte, hogy vala
hányszor elment a templomba, mindég arról 
volt szó. r  •

(Van ennek lélektani magyarázata is. Az 
illető egyháztag lelke kőkemény volt. Isten 
igéje nem hatott rá. Azt tompult füllel hallotta 
s olybá vette, mintha nem hallott volna semmit. 
Csak akkor hegyezte fülét, ha ezt a szót hallotta 
hogy “ pénz” . így persze egyhangú volt neki 
a prédikáció. Pedig nyílt szívvel mást is hall
hatott volna.)

Szó ami szó, a hittestvér elment az egyik 
egyháztanácsoshoz és felpanaszolta neki: “ Nem 
vagyok megelégedve egyházi életünkkel.”  A 
pap mindig csak pénzt kér erre, meg arra. 
Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az egy
házi élet túlsókba kerül.”

Szomorúan elmosolyodott az egyháztaná
csos. így felelt:

“ Hadd mondjak el Neked egy történetet 
a magam életéből, testvér. Volt nekem egy 
kedves kisfiam, ki életem napja s öröme volt. 
Ez a kisfiam már születése percében pénzbe 
került. Ahogy nőtt, mindég több pénzbe került. 
Cipő kellett, ruha kellett, orvosság kellett, já
ték kellett. . . . Ahogy tovább nőtt, nem keve
sebb, hanem több pénzbe került. Iskoláztattam, 
még több ruha kellett, rettentő sok pénzbe ke
rült. Később lányokkal ismerkedett meg, ki 
akarta vinni őket, még több pénzbe került. Az
tán épp mikor elvégezte iskoláját, megbetege
dett és meghalt. Azóta nem kerül egy centembe 
se. De nem vagyok boldogabb.”  R.

----------------- o-------------
,k. <l> A á A A á ■

JAK AB  ISTVÁN  ÉS TESTVÉREI

A legrégibb magyar temetési intézet az 
Egyesült Államokban.

8923 Buckeye Road 11713 Buckeye Road
CE. 0384 WA. 4421

Cleveland, Ohio

§  MElrose 3075— 3076

í BODNÁR A. LAJOS j
l  TEMETKEZÉSI INTÉZET
I 3929 Loraia A n a u  CfcsireUnd, Ohio 8
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KORMÁNYOS EDWARDOT KAPITÁNY
NAK NEVEZTÉK KI.

A Clevelandi Első Egyház népe örömmel vette azt 
a hirt, hogy egyik fia, Kormányos Edward, kapitányi 
rangot kapott az amerikai hadseregben. Kormányos Ed- 
vvard 1941 augusztusban vonult be a hadseregDe és gyors 
előléptetései tehetségéről tesz bizonyságot. Szülei, Id.t 
Kormányos István és neje szül. Fisher Lídia, a Cleve
landi Első Egyháznak hosszú esztendők óta tagjai s en
nek a gyülekezetnek templomában keresztelkedett, kon-

Capt. EDWARD C. KORMÁNYOS
(A Szabadság fényképe.)

firmáit és esküdött Kormányos Edward is. aki feleségé
vel a ealiforniai Camp Beale-ban tartózkodik jelenleg.

Mindannyian örvendezünk Capt. Kormányos C Ed
ward gyors katonai pályafutásának és kiv&njuk a jó Is
tentől, hogy ez a tehetséges fiatal hitsorsosunk még sok 
sikert érjen el a katonai pályán.

í  Phone P. A. 4-1213 jj
I Ha megbízható helyen akar vásárolni akkor 
| menjen az -U
j AMERICAN
| RÁDIÓ SALES AND SERVICE a
| Rádió, Refrigerator és Mosógép Üzletiébe 3 
T Könnyű részletfizetés — Dán evangélikus üzlet fi 
| 50 Smith Street Perth Amboy, N. J. S

Nagy tiszteletű Papp János László buffaáói 
evangélikus lelkész 15 éves papi jubileumi 

ünnepélye.
(Folytatás a 3. oldatról!

lelkészek és Dr. Paul Andrey Kieseti misMioi 
szuperintendens New Yorkból köszöntötték m 
jubiláló lelkészt. Ugyancsak távirat utján kö
szöntötte a lelkészt egy régi híve Rossner JeH# 
és családja Windsorróí.

A- szépen sikerült jubileumi ünnepély az. 
amerikai nemzeti dal éneklésével rekesztödétl 
be.

FELÁLDOZTA ÉLETÉT A HAZA 
OLTÁRÁN.

Lada Károly hittestvérünk, a Detroiti egyház
nak népszerű tagja, és neje, szül. Bors Júlia, akik 
a Thaddeus Street 8337. száma alatt laknak, a múlt 
hónapban távirati értesítést kaptak az Egyesült Álla
mok hadügyminisztériumától-Washington, D. C.-böt, 
mely szerint fiuk, LADA ERNŐ őrmester, 1942. de
cember 26-án, karácsony másodnapján, a japánok 
elleni harc közben New Guinea szigeten hősi halált 
lelt.

A derék katonafiu egyike volt a delray-i magyar 
ifjúság legismertebb és legkedveltebb tagjainak. Is
kolai tanulmányait a West End utcai McMillau 
School-ban és West Fort Street-i Southwestern 
High School-ban végezte kitűnő eredménnyel. Is
kolai tanulmányai befejezése után édesatyja üzleté
ben dolgozott, amig katonai szolgálatra be nem hív
ták. A katonaságnál hamarosan emelketett a rang
létrán a törekvő ifjú, pár hónap alatt káplár, majd 
őrmester lett s a magánéletben is sikeres életpálya 
várt reá, de a világháborúban a legnagyobb áldo
zatot : életét kellett odaadnia a haza oltárára.

Az elhunyt ifjú katonát gyászolják: szülei Lada 
Károly és neje, szül. Bors Júlia; testvérei: Margit, 
férj. Meier Royné; ifj. Lada Károly és neje; Lada 
Ella, férjezett Merrow Alvinné és Lada Tivadar; 
nagyanja: özv. Bors Gáborné és kiterjedt rokonság 
s ismerősei.

Szüleit, testvéreit és ismerőseit vigasztalja meg 
az a tudat, hogy a hős katonafiu fiatal élete nem 
pusztult el hiába, mert egy szebb, boldogabb és ál
dástus világbéke fakad majd hőseink elhullott vére 
nyomán. (Detroiti Újság.)

£  SZIV ES M EG H ÍV Á S. £
3  A Clevelandi Első Gyülekezet kebelében működő Luther Márton Betegsegélyző és Temptom Egylet tsfjfci 
!► serébe hívja Cleveland evangélikus népét. f
!► Az Egylet gyűléseit tartja minden hónap harmadik vasárnapján d. u. 3-kor, a 2830 East Bvulovardi t  
•j Evangélikus Iskolában. ^

Érdeklődőket szívesen látunk. Az egylet tagjai, vagy tisztviselői is felvilágosítással szolgálnak. %
% PÉNTEK PÁL. elnök SZŐKE SÁNDOR, BALOGH FERENC, pámtárnok *-»
3  DOMBI LÁSZLÓ, titkár 2957 E. 115 St. *-<
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Egyházi Hírek
CLEVELAND W E S T  SÍD ÉI GYÜLEKEZET.

Lelkész: N t Brachna Gábor.
SZÉPEN SIKERÜLT IFJÚSÁGI műsoros délutánt 

íeiuJezett az Énekkar március 7-én. Egy 13 számból álló 
programúiban gyönyörködött a gyülekezet népe, amelyik 
Őszinte örömmel látta ismét bebizonyítva azt, hogy az 
líjuság igenis képes a maga részét kivenni az egyházépitő 
munkából. A tanítást Jackovieh Lajosné végezte, a gyű
lök eset organlatája.

IFJÚSÁGI KÖR van alakulóban a fiatalabb házasok 
Sörében. Főként asszonyok érdeklődnek a mozgalom 
Iránt, akik férjük katonai szolgálati ideje alatt az egy
ház keretében találnak illő és helyes elfoglaltságot.

VASÁRNAPI ISKOLÁNK ugyiátszík megküzd a sok
szor tapasztalt nehézségekkel. Sok felnőtt tette magáévá 
ezt a nagyon fontos kérdést, amelyik az egyház jövendő 
“veteményes kertjét” van hivatva ápolni s nagy számmal 
látogatják az iskolát, ezzel is buzdítva az ifjúságot a szor
galmas látogatásra.

VIRÁG HULLÁS tette szoromuvá napjainkat, amikor 
Machnik Andrásék kisfia váratlanul elhunyt. Temetése 
március 11-én volt, igaz részvét mellett. Legyen vigaszta
lásuk Krisztus Ígéretében, mert ‘‘ilyeneké a mennyek or
szága".

14 ASSZONY TESTVÉRÜNK jói sikerült szeretetven- 
dégséget rendezett Február 28-án, amikor is Kereken száz 
dollárt adtak az egyház teremalapja javára.

LORAIN, OHIO
Leiké**: Nt. Tárcsán yi Gyula
BÖJTI ISTENTISZTELETEINK vasárnaponként d. e. 

II órakor tartjuk, hétközi istentiszteletünket pedig min
den szerdán este 8 órakor.

BÖJTI PERSELYEKET küldtünk híveink részére. 
Ezek az önmegtagadási perselyek azoknak az összegeknek 
vannak szánva, amiket egyébként világi szórkozásra for
dítanak. Hivő embernek nem kell külön magyarázni 
ezt a szokást.

A CLEVELANDI ELSŐ GYÜLEKEZET.
Lelkész: Nt. Leffler M. Andor.
VALLÁSOS ESTÉK vannak minden vasárnap este 

a böjt tartama alatt a gyülekezet iskolájában. Ezeken az 
estéken vallásos elmélkedések, szavalatok, enekek, ze
neszámokon keresztül óhajtjuk közelebb vinni a hivő 
sziveket a Krisztus keresztjéhez. Március utolsö vasár
napján Petrásh Biró ur mutatta be azokat a mozgó
fényképeket, melyeket templomunk felszentelésén, vala
mint a 35 éves jubileum alkalmával vett. Április első 
vasárnapján Biblia kiállítás lesz és a hires Gedeon Biblia 
társulat egyik kiküldöttje fog beszélni arról a munká
ról, melyet ez az intézmény végez. Április 11-én az egy
ház vegyes Énekkara fog egy vallásos koncertet adni 
Tamássi Károly karnagy vezetése alatt. Virágvasárnap 
d. u. 4 órai kezdettel a gyülekezet Vasárnapi Iskolája 
fogja húsvéti programját bemutatni. Az estékre a belépti 
dij ingyenes.

ÉNEKES KÖNYVET AD KI A GYÜLEKEZET. — A 
gyülekezet istentiszteleteit látogató hívek növekvő szá
ma szükségessé tette azt, hogy uj Énekes könyvről gon
doskodjon a gyülekezet. Mivel a háborús viszonyok miatt 
otthonról könyveket nem kaphatunk, a Dunántúli Éne
keskönyv ismertebb énekeit és énekverseit k. b. 90 lapos 
U. n. Kis Énekeskönyvben kinyomtatta a gyülekezet. Az

Énekes Könyv úgy van szerkesztetve, hogy azt a Dunán
túli Énekeskönyvvel egyidőben lehet használni.
DETROIT, MICH.

Lelkész: Nt. Becker Jakab.
KONDOR MIHÁLYNÉ nőtestvérünk február 21-én 

vasárnap délután 2 órai kezdettel, társasösszejövedelt ren
dezett. A kiosztásra kerülő összes nyereménydijakat Kon
domé ajándékozta és ugyancsak ő fedezte a felmerülő 
összes kiadásokat is. Szives áldozatkészségét hálásan kö
szönjük. A társasösszejövetel iskolatermünkben volt meg
tartva.

ÚJABB ADOMÁNYOK egyházunk javára: Soós G. Vic- 
tor (Chicago) $10.00, Pál Lajos és családja (River Rouge) 
$2.00 Fogadják gyülekezetünk hálás köszönetét!

ESKÜVŐ. Január 16-án, szombaton, házassági frigyet 
kötöttek Takács Sándor és Tóth Margit. Tanuk voltak 
Tóth Marjorie és Becker Ilona. Isten áldását kérjük a 
házasfelekre.

KERESZTELÉS. Vasárnap, január 17-én, a szentke- 
resztség sákramentumában részesült ifj. Ternyák István 
és neje, szül. Király Irén fiacskája, aki István Róbert 
nevet kapott. A kisdet 1942. junius 29-én született. Ke
resztszülei ifj. Simon Gusztáv és neje.
A CALDWFXL, N. J. SZENTHAROxMSAG EGYHÁZ Hl KEI

SZOLGÁLATI SZÁZLÓ. Az egyházban működő Oltár 
Egylet, és az Ifjúsági Kör közös elhatározással és áldo
zatkészséggel egy díszes szolgálati zászlót hozatott, egy
házunk katona fiai és leányai tisztletére, melynek ünne
pélyes felavatása Március 28-ikán, este, külön istentisz
telet keretében volt megtartva. Megjegyezzük itt, hogy a 
caldwelli kis gyülekezet megkonfirmált tagjainak már 
eddig több mint 20 százaléka szolgál az amerikai hadsereg
ben, amit nagyon megérez kis gyülekezetünk.

ESKÜVŐK. — Február 7-én, Simonyi J. Wilmos, had
nagy, Simonyi István és neje, szül. Ferenczi Erzsébetit 
katona fia, és Mészáros Irén, néhai Mészáros Pál és neje, 
szül. Mazák Mária leánya esküdtek. Március 6-án pedig 
Arthur K. Goertz, Kari Goertz és neje, szül. Helene 
Hientz német származású szülők fia, és Zsiray R. Erzsé
betit, Zsiray Lajos és neje, szül. Tánczos Rozália szülőik, 
leánya esküdtek.

A TIZEDRŐL.
A múltkor lapunk kiadója a tizedről irt. 

S akkor jutott eszünkbe, hogy hiszen ma már 
mindenki ismeri és gyakorolja a tizedet. Hadi- 
kölcsönkötvényekre mindenki ad tizedet. Min
den dollár után tiz centet. Minden százból egy 
tízest.

Hogy megszégyenít bennünket az élet! Azt 
mondtuk, hogy n em  t u d u n k  az egyházra 
tizedet adni s most ime bebizonyosodott, hogy 
tudunk tizedet adni. Most megadjuk a hazá
nak azt, ami a hazáé. Vájjon, mikor majd vége 
lesz a háborúnak, fogunk-e erre emlékezni és 
meg fogjuk-e adni Istennek is azt a tizedet, 
ami Istenét Vagy akkor megint csak visszazök
kenünk a régi szokásba s kijelentjük, hogy 
“ nem adhatunk”  tizedet?



8. oldal ERŐS VAR 1943 március hó

(lemenyietjeJz eigtendeje:
Az Urnák 1943. éve a mi számunkra minden bizonytalansága mellett is 

tele van jó reménységekkel.
Reméljük u t, hogy mert** esen « földön felragyog a szabadság napja minden raimép fölött; 

Reméljük azt, hogy befogadó hazánknak győzelmet ad a seregek Istene minden ellenségén; 

Reméljük azt, hogy a megértés lelke sugallja majd a békét a mi őshazánk népe számára is; 

Reméljük azt, hogy a megértés az ajakról a Müvekbe kerül az egy Atya gyermekei között; 

Reméljük azt, hogy a régiek elmúlnak s mindenek mindenütt mindenben megújulnak; 

Reméljük azt, hogy múltán a háborúnak uj harcok magvai nem szöknek uj csirába; 

Reméljük azt, hogy testvériségbe öleli a világot a legfőbb akarat engedelmes megértése; 

Reméljük azt, hogy nem maradunk le az önzetlen áldozatok hozatalának versenyéhen; 

Reméljük azt, hogy mint a múltban és jelenben, úgy a jövőben is: szolgálhatunk.

1726 P E N N SYLV AN IA  A  VE., N. W .
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