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Húsvéti h ittel. . .
Igen. Húsvéti hittel nézzük a jö

vendőt. A ma embere számára 
semmi, de semmi nem fog meg
nyugvást és biztos talajt jelenteni, 
csak ez a bit, a husvéi hit. Azt kér
dezed testvérem, hogy mi köze van 
a húsvéti hitnek a háborúhoz, a 
gyászhoz, az éhséghez, az aggoda
lomhoz, mely keserű osztályrésze 
lett ennek a nemzedéknek! Azt kér
dezed, hogy mit segithet rajtad az 
a tény, hogy ezerkilencszáz és 
egynéhány esztendővel ez előtt, hi
tes tanuk bizonysága szerint, Isen- 
nek Fia, a Krisztus Jézus kikelt 
a Nagyszombat sírjából és Husvét 
Napján feltámadott!

Ülj csak le ide mellém testvér és 
gondolkozz egy kissé. Gondolj ar
ra, hogy — ime —■ milyen sok min
dent elért az ember a földön. Van 
majdnem mindene az embernek. Az 
emberi tudomány mint mesebeli bo
szorkánykonyha, mint-egy varázs
szóra mindent idehoi’dot az ember 
lábaihoz. Gázfűtéses lakása van az 
embernek, meleg fürdőszobája, fé
nyes villanylámpái és föld gyom
rából hosszú csöveken égő gázt ve
zetett otthonába a tudomány. Van 
automobilja, gőzmozdonya és öt
hat óra alatt Amerikából Európába 
repülő gépei. Majdnem mindene 
van az embernek. Majdnem mindent 
adott az embernek a tudomány. 
Néha-néha azt hisszük, hogy igazán 
mindent adott, csak időközönkint 
zökkent ki a jóságos isteni gond
viselés ebből és rettentő nagy be
lükkel végig irja életünk egén ezt 
a mondatot: Nem csak kenyérrel 
él az ember! Vagy ezt a félelmes 
szót: Halál! Ilyenkor lehajtuk a fe
jünket, ilyenkor ijedten bujunk 
össze a tudomány adta lim-loal
jáink közé s szemünk révetegen ke
resi azt, ki a kereszten függőt s aki 
egyes-egyedül képes e lelkiség nél

küli és a halál eme fagyasztó való
ságból kivezetni.

Mert ugv-e testvér, mikor rájössz 
arra, hogy minden villany-kényel
med dacára is boldogtalan marad
tál, minden kifizetet ingatlanod el

lenére is igen bizonytalan a bol
dogságod, akkor keresve kutatsz 
valami után, amit megragadhatsz 
és amiben oly belső kényelmet ta
lálj, mely átéli a múlandó földi dol
gokat. Ugyan micsoda vigasz egy 
vadonatúj automobil egy hitves sír
jánál! Ugyan mit ér a ház, a pénz, 
a vagyon, mikor egyetlen gyerme
kedről azt a hirt hozza a posta, hogy 
meghalt? Jaj, igy sir fel a lelked, 
nem csak kenyérrel él az ember és 
a halál nagy Ur.

Milyen különösek vagyunk mi 
emberek! Ilyenkor, mikor anyagi 
világunk dől körülöttünk romba, 
ébredünk rá arra a nagy igazságra.

hogy nem csak kenyérrel él az em
ber. Ilyenkor fogja el lelkünket 
a végtelen lelki éhség s ilyed két
ségbeeséssel keresünk táplálékot a 
lélek számára. Valaki előre tudta 
a te éhségedet és több mint ezer- 
kilencszáz esztendővel ezelőtt fel
áldoz'a szent életét a kereszten, 
liogv -•-ven Ü neked ez a lelki ke- 
11 v"". g mólóba ezt: ‘Én va- 
g ■ " " de kenyere!’ Ragadd
n: ::: < 4 ! vér ebben a szomorú 

■; i!í : . ;i! Vidd és töltsd meg 
lelked hozsánnájával a Virágvasár
napi templomot! A Nagypéntek 
méltóságát növelje lelked alázatos 
megtérő imája. Ő az egyetlen ke
nyér a te megéhezett lelked számá
ra. Térj hozzá, amig nem késő, 
amíg el nem pusztulsz valami vörös, 
vagy fekete tűzben, mely kiölné 
vad gyűlölettel belülied az Istennek 
orcáját.

Aztán azt is mondod, hogy ret
tegve félsz ettől az egy borzalmas 
szótól: Halál. Félsz elsősorban a 
magad életéért, defélsz, rettegő fé
lelemmel a tiedért. Félsz a barna 
vagy kék ruhában masírozó fiadért, 
hitvesedért, unokádért, kedvesed
ért. Félted a testvért meg a szom
széd gyereket, akiket mind szeret
tél és rettegve nézel a holnap ar
cába, mert nem tudod, hogy melyik
nek élete főié irja ez a megbomlott 
háború a végzetes szót, hogy Ha
lál! így sírod át az éjszakákat s szá
jad izében keserüvé válik még a méz 
is, mert félsz, félsz nagyon félsz.... 
Hát, kedves testvér, ne félj. Csak 
igy egyszerűen, minden szó-szapo- 
ritás nélkül mondom: Ne félj. Ne 
félj azért, mert van Husvét. Ne 
félj azért, mert Istennek Szent 
Fia, a Jézus harmadnapon feltá
madott, legyőzte a halált és mind
azok számára, akik benne hisznek 
övök életet szerzett. Ne féltsd a te 
katonádat se. Ha ő is Istennek gyer
meke — mint ahogy kevés katona 
nem az máma — az örök haza szent 
kapui nyitva vannak számára. Vele
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találkozhatsz, talán nem holnap 
után, de majd ott és akkor, mikor 
téged is haza hiv az Ur. De bizto
san és örökre vele fogsz lakozni.

Ezért énekli Pál apostol: “ Halál, 
hol a te fullánkod? Pokol, hol a te 
diadalmad?”  Bizonnyal nem a ke
resztyén ember életében.

Mert ez husvét: A hid haza, az ut 
az örökkévalóságba. Ezért a félel
mek rémálmaiból menekülj el a hús
véti templomba. Éneked, mint szent 
imádság hálával szálljon az ég felé, 
hogy ‘ Jézus én bizodalmám, örök 
életre vezérem! Ő benne van nyu
galmam, mert véle mindazt elérem, 
ami itt vigasztalhat, holtomban 
boldogíthat!’ Leffler Andor.

------------O----------- .
“ ATYÁM, BOCSÁSD MEG NÉ

KIK. MERT NEM TUDJÁK 
MIT CSELEKESZNEK.”

Luk. 23:34
Ha ezt a világot egy mindent 

megsemmisítő földrengés fenyeget
né és tátongó örvények sodornának 
minden életet a megsemmisülés fe
lé, akkor is volna egy pontja a vi
lágnak, ahol bizonságot nyer
nénk. Ez a hely a Krisztus keresztje

alatt van, a Megváltó eme imád
ságának védelme alatt: Atyám, bo
csásd meg nekik . . .

Lehetetlenség meghatódás nélkül 
hallgatni a szenvedő Krisztus eme 
minden emberi értelmet meghaladó 
kegyelmi igéit. Ha valahol látható 
egy kicsiny rész az istenországából, 
az itt látható. Megérteni sohse fog
juk. ilyen nagy szeretetet az embe
ri érelem nem képes felfogni, mert 
íekíie áll az emberi szeretetnek,

az emberi igazságnak. Ilyen szere
tet csak annak a szivében él, aki 
maga az Isten.

Ennek az imádságnak azonban 
nemcsak felséges a szépsége de 
ugyanolyan határtalan a lehetősé
ge is. Ez az imádság nem hangzott 
volna el, ha Krisztus nem tartaná 
lehetségesnek, hogy az Isten a leg
nagyobb bűnössel szemben is képes 
a kegyelem gyakorlására.

Amikor teljesen elveszett ember
ként állok egyedül á világban s ta
lán a vesztőhely felé kisérnek az 
örök, az égnek eme megszakalt

nyilásán még mindig ragyogni fog 
ez a krisztusi biztatás: Atyám, bo
csásd meg nekik . . .,

Ha az Istennek jótetszése hosszú 
élet utjával ajándékozna meg s 
utam az emberi Ítélet igazságaival 
sohase kerülne összeütközésbe, vég
ső órámra mégis ezeket az igéket 
szeretném ragyokva látni, mert tu
dom, hogy nem veszhetek el akkor, 
ha Krisztus az én tévedésekkel, bű
nökkel terhelt lelkem felett ezt az 
imádságot mondja: Atyám, bocsásd 
meg nekik . . .

Brachna Gábor.

• • • • •

A világtörténelem 
legnagyobb eseménye.

Jézus pedig ismét nagy fenszó- 
val kiáltván, kiadá lelkét. És ime 
a templom kárpitja fölétől aljáig 
ketté hasada és a föld megindula 
és a kősziklák megrepedezének és 
a sirok megnyilának és sok elhunyt 
szentnek teste feltámada és kijővén 
a sirból, a Jézus feltámadása után 
bementek a szent városba és sokak
nak megjelenőnek.

A százados pedig és akik ővele 
őrizték vala Jézust, látván a föld
indulást és a?nik történtek vala. 
Igen megrémiilének mondván: “ Bi
zony Isennek Fia vala ez!’ ’ Sok 
asszony vala pedig ott, akik távol
ból szemlélődének, akik Galileából 
követték Jézust, szolgálván néki. 
Ezek közt volt Mária Magdaléna és 
Mária a Jakab és Jozsé anyja és a 
Zebedeus fiainak anyja.

Mikor pedig beestvéledett, eljő
ve egy gazdag ember Arimáthiából, 
névszerint József, aki maga is ta
nítványa volt Jézusnak és Pilátus
hoz menvén, kéri vala Jézus testét. 
Akkor parancsolá Pilátus, hogy ad
ják át a testet. És magához vévén 
József a testet begöngyölé azt tisz
ta gyolcsba és elhelyezé azt a maga 
uj sírjába, amelyet a sziklába vá
gott és a sir szájára egy nagy követ 
hengeritvén, elméne. Ott vala pe
dig Mária Magdaléna és a másik 
Mária, akik a sir átellenében ülnek 
vala.

Másnap pedig, amely péntek után 
következik, egybegyülének a fő
papok és a farizéusok Pilátushoz, 
ezt mondván: “ Uram, emlékezünk, 
hogy az a hitető még életében azt 
mondotta volt ‘Harmadnapra föl

támadok’. Parancsold meg azért, 
hogy őrizzék a sirt harmadnapig, 
ne hogy az ő tanítványai oda men
vén éjjel, ellopják őt és azt mond
ják a népnek: Feltámadott a halál
ból és az utolsó hitetés gonoszabb 
legyen az elsőnél. Pilátus pedig 
mondta nékik: Van őrségtek, men
jetek, őriztessétek, amint tudjátok. 
Ők pedig elmenvén a sirt őrizet

alá helyezték, lepecsételvén a követ, 
az őrséggel.

A szombat végén pedig, a hét első 
napján virradólag, kiméne Mária 
Magdaléna és a másik Mária, hogy 
megnézzék a sirt. Is ime nagy 
földindulás lön, mert az Urnák an- 
oda menvén, elhengeriti a követ a 
sir szájáról és reá üle arra. A te
kintete pedig olyan volt, mint a vil
lámlás és a ruhája fehér, mint a 
hó. Az örizők pedig tőle való fél
tőkben megrettenének és olyanok-
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lőnek, mint a holtak. Az angyal 
pedig megszólalván monda az asz- 
szonyokhoz: Ti ne féljetek, mert 
tudom, hogy a megfeszitett Jézust 
keresitek. Nincsen itt, mert feltá
madott amint megmondotta volt. 
Jerfcek, lássátok a helyet ahol fe
küdt vala az ür. Menjetek gyor
san és mondjátok meg az Ő tanít
ványainak, hogy feltámac.ott a ha
lálból és imé előttetek megy Gali- 
leába, ott meglátjátok Őt. Imé meg
mondottam néktek. Gyorsan eltá
vozván a sirtól félelemmel és nagy 
örömmel, futnak vala, hogy meg
mondják az ő tanítványainak.

Mikor pedig mennek vala, hogy 
megmondják az Ő tanítványainak, 
imé szembe jőve ő velük Jézus, 
mondván: Legyetek üdvözölve!
Azok pedig hozzá járulván, megra
gadás az Ő lábait és leborulának 
előtte. Akkor mondá nékik Jézus: 
Ne féljetek, menjetek el, mondjá
tok meg az én atyámfiainak, hogy 
menjenek Galileába és ott meglát
nak engem.

A mialatt pedig ők mennek vala, 
mén vén a városba, megjelentének 
a főpapoknak mindent ami történt. 
És egybegyülekezvén a vénekkel 
együtt és tanácsot tartván, sok 
pénzt adának a vitézeknek, ezt 
mondván: Mondjátok, hogy: az ő 
tanítványai odajővén éjjel, ellopák 
őt, mikor mi aluvánk. És ha ez a 
helytartó fülébe jut, mi elhitetjük 
őt és kimentünk titeket a bajból. 
Azok pedig felvevén a pénzt, úgy 
cselekedének, amint megtanították 
őket. És elterjedt ez a hir a zsidók 
között mind e mai napig.

A tizenegy tanítvány pedig el- 
méne Galileába, a hegyre, ahová 
Jézus rendelte vala őket. És mikor 
meglátták őt, leborulának előtte; 
némelyek pedig kételkedőnek. És 
hozzájuk menvén Jézus, szóla né
kik: Nékem, adatott minden hata
lom mennyen és földön. Elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká min
den népeket, megkeresztelvén őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent- 
léleknek nevében, tanítván őket,

hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam néktek: és imé én
ti veletek vagyok minden napon a 
világ végeztéig. Ámen. (Máté evan
géliuma 27-28)

------------O-----------
LUTHER MÁRTON ÉLET- 

TÖRTÉNETE.

Az Ur 1483-ik esztendejében a 
németországi Möhrából Eislebenbe 
költözött Luther János és felesége, 
szül. Ziegler Margit, azért, mert 
abban reménykedtek, hogy az eis- 
lebeni bányában Luther János jobb 
megélhetést tud majd kis családjá
nak biztositani. Még a költözködés 
eszendejében, november 10-én, a 
szegény bányász házaspárnak fia 
született, akit Márton növre keresz
teltek. Luther; János azonban re
ményében csalatkozott, mert Eis- 
lebenben sem tudott jobb megélhe
tést biztositani családjának s igy 
Márton fiuk alig volt félesztendös, 
mikor szülei Mansfeldbe költöztek, 
ahol egy kissé jobb sorsba kerültek. 
Itt járt Luther Márton hét esz
tendőn keresztül iskolába. Mivel 
nagy tanulási készségről tett bi
zonyságot, édes atyja őt 14 éves ko
rában a magdeburgi iskolába küld
te, hogy ott a latin nyelv tudomá
nyában képezze ki magát. Azonban 
egy szegény bányász embernek a 
fizetéséből nem telt iskoláztatásra 
és igy Luther Márton iskolai költsé
geit és megélhetését énekléssel ke
reste meg. Egy év múlva Luther 
Márton Eisenachba került, ahol 
ugyancsak mint énekesdiák volt 
kénytelen kenyerét megkeresni. Itt 
ismerkedett meg egy jólelkii asz- 
szonnyal, Kotta Orsolyával, aki a 
szegény diákot házába fogadta. Az 
Eisenachi Középiskolán Luther 4 
esztendeig tanult.

Mikor Luther Márton tizennyolc 
éves lett, elvégezve középiskoláit, 
az erfurti egyetemre iratkozott be, 
ahol atyja egyenes kérésére az ügy
védi pályára készült. Azonban Lu
ther lelki ember volt és szive vá
gyott arra, hogy pap lehessen. Az

erfurti egyetem könyvtárában meg
ismerte a Bibliát és azt szorgalma
san kezdte tanulmányozni. A Bib
lia hatása alatt min iég jobban és 
jobban vágyakozott arra, hogy a 
lelki pályára lépjen. Nagy hatás 
volt rá Elek nevii barátjának tra
gikus halála, kit egy napon ottho
nában meggyilkolva talált. A világ 
gonoszsága elöl kolostorba akart 
menekülni. Lelke nagy vágyának 
végül engedett, mikor Erfurt köze
lében egy nagy égi háború a sza
badban találta Luthert, aki imád
kozva kérte Istent arra, hogy sza
badítsa meg a nagy vészé (nemből 
és imájában fogadalmat tett, hogy 
ha szerencsésen megmenekül, szer
zetes lesz.

Istennek tett fogadalmát Luther 
meg is tartotta. 1505-ben belépett 
az Ágoston rendi szerztetesek közé, 
ahol 1507-ben öt pappá szén.telték. 
Luther a szerzetesi cellába is ma
gával vitte a Bibliát. Azt szorgal
masan tanulta. Végigolvasta az egy 
házi atyák iratait és különösen 
Augusztin iratai voltak rá nagy 
hatással. Azonban lelkiismereté't 
nem tudta megnyugtatni. Különö
sen bántotta az, hogy éde-atvját 
mélyen megbántota, mikor az ügy
védi pályával felhagyott és szerze
tes lett. Magát a legszigorúbb szer
zetesi törvények szerint sanyargatta 
penitenciákat járt. Lelke azonban 
nyugalmat nem talált. Egyszer 
egyik szerzetes társa igy szólt hoz
zá: ‘ Miért gyötrőd maga i 1 Vagy 
nem vallod-e a Hiszekegyben, 
hogy “ Hiszem bűneim bocsána
tát?”  Luther ebbe a mondásba mint 
a fuldokló a szalmas'zába, kapasz
kodott bele és ez lassankint elvezet
te őt ahoz a hithez, mely lelki for
radalmat jelentett az emberiség
nek.

Körülbelöl ebben az időben, Bölcs 
Frigyes, szász fejedelem, Witten- 
bergben egyetemet alapított és az 
egyetem részére tudós tanárokat 
kereset.

(Folytatjuk.)
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A KIADÓ-HIVATAL ÜZENETEI
Az Erős Vár áprilisi száma uj és nagyobb 

formában jelent meg. A kiadó reméli, hogy 
az olvasóközönségnek a tetszését fogja meg
nyerni ez az uj forma. Az a szép támoga
tás, melyet az Erős Vár kap egyes gyüle
kezetektől teszi lehetővé számunkra azt, 
ihogy lapunkat nagyobb formában adjuk 
ki és amennyiben ez a támogatás és anyagi 
segélynyújtás növekedni fog, olyan arány
ban fogjuk szeretett Újságunkat is bővíteni. 
Ha nagyobb, jobb és tetszetősebb formában 
akarják látni újságunkat a testvérek, akkor 
nagyobb mértékben is adjanak anyagi tá
mogatást.

Egyben felhívjuk olvasóinkat arra, hogy 
előfizetését mindenki fizesse be. Vannak 
gyülekezetek, mint Bethlehem, Szent Já
nos Egyház, Pittsburgh, Pa., Perth Amboy 
N. J., Caldwell, N. J., ahol maga a gyüle
kezet fizette ki a kvótát egy egészben. Eze
ken a helyeken fontos, hogy a hívek az 
lelőfizetési dijjakat a gyülekezet pénztárába 
fizessék be, mert ha nem fizetik be, akkor 
a gyülekezet fog károsodni. Vannak gyü
lekezetek, ahol a gyülekezet garantálja a 
kvótát, mind Cleveland, Első Egyház, Cle
veland, West Sidei Egyház, Lorain Ohio, 
ezeken a helyeken a gyülekezeti megbízot
taknak fizessék be a testvérek az előfize
tést, mert ha nem folyik be a megígért 
összeg, azt a gyülekezetek pénztárából kell 
fedezni. A többi gyülekezeteknél kérjük a 
testvéreket arra, hogy vagy a kiadóhivatal
ba, vagy a gyülekezeti megbízottnak elő
fizetéseiket befizetni szívesek legyenek. Csak 
akkor, ha mindnyájan kivesszük részünket

ebből a sajtó munkából, tudunk igazán 
szép és Isten dicsőségét szolgáló munkát 
végezni.

A kanadai előfizetőket külön is felkérjük 
arra, hogy minden előfizetést, reklamációt, 
címváltozást, a kanadai fiókiroda vezetőjé
nek, Nt. Markovics Pálnak szíveskedjenek 
továbbítani, kinek cime 868 Ellis Ave. E, 
Windsor, Ontario, Canada.

örömmel tudatjuk testvéreinket arról is, 
hogy Egyetemes Egyházunk központi hi
vatala elismerését fejezi ki amerikai magyar 
evangélikus népünknek azért, hogy az Erős 
Várat a nép és a gyülekezetek pásztorai 
önfentartová tudták tenni. Minden remény 
megvan arra is, hogy ezt az esztendőt be 
is tudjuk felyezni a nélkül, hogy az egye
temes egyház támogatására lenne szüksé
günk. Legyen hála és dicséret a jó Istennek 
azért, hogy ezt az örömet is elérhettük! 

------------o------------
ELŐFIZETÉSEK NYUGTÁZÁSA.

Cleveland, Első Egyház (Bors Károly ré
vén) Id. Csák Ferenc $1.00, Szűcs Pálné, $1, 
Lénárd János $1, Véland Mihályné $1, Mi
sek Béla $1, Orbán Virágüzlete $7.50. 

------------o------------
BÉKESSÉG ISTENTŐL.
Irta: Reményik Sándor 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom.
— a s zív ,

Amig ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökre nyughatatlanul, 
Istentől mégis békessége an. 
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom,

— vihar,

örök hullámzás a viz felszíne.
De lent a mélyben háborítatlanul 
Pihen a tenger s az ember szive. 
Hadd hullámozzék a viz felszíne. 
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, 
—  s ez a

Nugtalanság mint a járvány, 
ragad.

Te sugarazd szét békességedet 
És szóval, kézfoggással másnak add 
Az Isten békessége is ragad. 
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd, és 

este mondd
A Feltámadott első, szép szavát,
És ragyogóbbá lesz a reggeled 
És csillaghimesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád. 
Békesség Istentől.

Békeség Istentől: mi igv köszön
jünk.

Hogy köszöntésünkben lélek legyen 
Vihartépett fák — ágaikon mégis 
Vadgalamb búg és Békesség terem. 
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
Békesség Istentől.

----------- o -----------
Milyen szó a: Biblia?

Biblia — görög szó. Magyar je
lentése: könyvek, könyvecskék. — 
Minden könyvnek könyve.

Lukács István 
és Fia

TEMETÉS RENDEZŐK
Betegszállítás korházba éjjel

nappal díjmentesen.
12014 Buckeye Road 

LOngacre 7524
2728 Woodhill Road 

CEdar 0593
Cleveland, Ohio

I W W I W W W P W ^ ^
MElrose 3075— 3076

BODNÁR A. LAJOS
TEMETKEZÉS/ INTÉZET

3929 Lorain Avenue
Cleveland, Ohio
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Egyházi Hírek
CLEVELAND WEST

Lelkész: Nt. Brachna Gábor.
HONOK ROLL AVATÁSUNK őta ismét 

3 ifjú testvérünk vonult be katonai szolgá
latra: Kankula Sándor, ifj Németh Elek 
és McVicker Ernő. A jó Isten kisérje őket 
vissza minél hamarabb. Hadi szolgálatot 
végző ifjaink száma 42.

HÁROM KATONA emlékezett meg anya
gi ajándékkal egyházunkról, akik egyen
ként 5-5 dollárt küldtek a gyüleketnek: 
Márton József, Pleasnick Walter és Mc
Vicker Ernő. Ezeknek az adományoknak az 
értéke rendkívül nagy, mert jele annak, 
hogy bíznak az egyház nemes hivatásban. 
Adná Isten, hogy nem csalódnának azok
ban, akik itthon maradtak, nagyon szent 
hivatás teljesítésére.

28 KATONA LEVÉL tett bizonyságot 
arról, hogy a karácsonyra küldött ima
könyveket mind szívesen fogadták és hogy 
szorgalmasan használják őket Afrikában, 
Alaskában, Angliában, Honoluluban és az 
Egyesült Államok területén. Adná Isten, 
hogy ennek a nagyonszomoru háborúnak 
meglenne az az áldása, hogy ifjaink köze
lebb jutnak Isten megismeréséhez.

A PRESBITÉRIUM gyakorlati újítást 
hozott be azzal, hogy a gyakorlati határo
zatok végrehajtására bizottságokat alakí
tott. Mindegyik bizottságban két férfi és 
két nő foglal helyett. A bizottságok felhív
ják a presbitérium figyelmét a szükséges 
teendőkre s miután az jóváhagyja a ter
veket, a bizottságok felhatalmazást nyer
nek a terv végrehajtására. Gyülekezeti Bi
zottság, Ifjúsági Bizottság, Épület Bizott
ság, Kert Bizottság és Vigalmi Bizottság.

A KATONA MAMÁK márciusban egy 
szeretetvendégséget rendeztek, melyet aján
dékokkal kiegészítve teljes összegében jó
tékony célra adtak éspedig közel 50 dol
lárt a Vörös Keresztnek és ugyancsak 
annyit a Lutheran World Actio utján a U. 
S. O.nak.

BÖJT MNDEN SZERDÁJÁN este 7:45 
órai kezdettel templomi istentiszteletet tar
tunk

ISTENTISZTELETEINK SORRENDJE 
a presbyterium legújabb megállapítása sze
rint vasárnap és ünnepnapon a következő: 
10 órakor angolnyelvü ifjúsági istentiszte
let és Vasárnapi Iskola, 10:30-kor pedig 
magyar nyelvű igehirdetés.

IFJÚ BAJNOKOK: Ponicki Károly, gond
nokunk fia ismét több elsődijat nyert az 
állami korcsolyaversenyen, megismételve 
azt a sikert, amit egy országos versenyen 
előzőleg Philadelphiában ért el. Schlézinger 
Anton, múlt évi Intermediate Luther Lea- 
gue-unk elnöke pedig a rádión clarinéton 
második dijat nyert.

BUFFALO, N. Y.
Lelkész: Nt. Papp János László.

HADIKÖLCSÖN KÖTVÉNYT gyülekeze
tünk népe k.b. 4,500 dollár névértékben

jegyzett január 1-től március végéig.
BETEGEK VOLTAK egyháztagjaink kö

zül K. Mózes Lajos, egyházunk pénztár
noka és Svorén Pálné nőtestvérünk.

BÖJTI ISTENTISZTELETEKET tartunk 
minden szerda este fél 8kor. Az Istentisz
teletet az Énekkar próbája követi.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS lesz gyüleke
zetünkben Virágvasárnap, április 18-án. 
Erre a célra eddig adakoztak: Lukács József 
$2,Huber Józefné $1, Szokody János $2, 
Mráz Sámuelné $1, Maglics Imre $1. Az 
ünnepi istentiszteletben fellép az énekkar 
is.

KERTI ÜNNEPÉLYT fog gyülekezetünk 
tartani junius 6-án, melyre az előkészületek 
már folyamatban vannak.

BETHLEHEM, PA., SIÓN
Lelkész: Ormay János.
KERESZTELÉS. —- Március 14-én része

sült a keresztség szentségében Kenneth 
Róbert Clark és neje szül. Elizabeth Rose 
Milkovics újszülött kisfiacskája, aki a szent 
kérésztségben Róbert Louis nevet kapta. 
Keresztszülők voltak: Mrs. Margaret Ma
gyar és Milkovics Lajos. Isten áldása legyen 
az ujszülöttön, hogy benne szülei háladatos 
jó gyermeket s anyaszentegyházunk pedig 
buzgó tagot nyerjen.

ADOMÁNYOK a 15 éves jubileumra. Id. 
Szalay György és cs. a lelkészlak alapra 
$25.00 ajándékoztak. Gerencsér József $7.00 
Liszkay Ferencné $8.00 ajándékozott a lel
készlak alapra — Az egyház 15 éves jubi
leuma alkalmából a következő nemes szi- 
vü adakozók emlékeztek meg szives ado
mányaikkal egyházunkról: $5.00 adtak:
Czapkó József, Benczik Lajosné, Beer Gyula 
Beer Lajos és neje, Elek Vilmos, Grakovics 
Ferenc és cs., Horga Ferenc és neje, Hor
váth József, Járossy József, Howard P. 
Koch, Katona Lajos és neje, Meilinger 
Pál és neje, Mészáros Sándor és cs., Ge
rencsér Mátyásné, Pálenik János, id. Pek- 
tor Lajos és csal., Szilágyi Géza és neje, 
Varga József, Dr. L. C. Ziegler, Zaun 
Ferenc és neje, Zaun William és Zaun Jó
zsef, a Zaun’s Poultry Markét tulajdonosai. 
$3.00 adtak: Horváth Ferenc, Id. Kaki Sán
dor és neje. — $2.50 adtak: Id. Balázs 
János, Beer Vilmos, id. Csulik Pál, Id. 
Csulik Pálné, Csöngető Lajos, Demko Já
nos, Farkas János, Fodor Lajos, Dr. G. F. 
Gehr, Hanzlik Pál, Horváth Jánosné, özv. 
Hecskó Mihályné, Jerabek Istvánná, Sán
dor, özv. László Pálné, Pagáts Sándor és 
neje, Svanda János, Sráj János, Sráj János
né, id. Szalay György és cs., Varga József 
és neje, Winkler István és neje, Zalasko 
Józsefné, Charles L. Young. — $1.00 adták: 
Balázs Irén, Id. Balázs József, Id. Balázs 
Józsefné, Bandi Imre, Bandi Imréné, Ifj. 
Bandi Imre, Bandi István, Bandi Sándor, 
Csulik Margit, Cardarelli Józsefné, Domon
kos István, Mrs. Ida Fromhatz, Györkös 
Gézáné, Id. Hegedűs Lajos, ld. Hegedűs

Lajosné, Ifj. Hegedűs Lajos, Hanzlik János, 
Hanzlik Jánosné, Mrs. Júlia Hatházi, Ifj. 
Kaki Sándomé, Kovács Péter, Kovács Pé- 
terné, Kovács Árpád, özv. Kalmár Józsefné, 
Kónya Ferencné, Liszkay Ferencné, László 
József, László János, Mészáros Istvánná, 
Mrs. Margaret Mohap, Molnár Györgyné, 
Navy Róza, Németh Vilmos, Id. Németh 
Sándorné, Nayy Ferenc, Nagy Dávidné, 
Nayy Dávid, Nagy Lajos, Nagy Jolán, 
Nagy Ferencné, Howard F. Raub, Prelog 
Lajos, Pagáts Mihályné, Pagáts Anna, Ró
zsa jjózsefné, özv. Schuler Miklósné, Szabó 
József, Szabó Zoltán, Szabó Erzsébet, Sza
bó Vilma, Ifj. Sülé Lajos, Salfai Józsefné, 
Szakaly Mártonná, Svanda Jánosné, id. 
Sülé Józsefné, Sancza József, Ifj. Szedlák 
János, Szedlák Ernő, Szalay István és cs., 
Szedlák Edward, Sülé Pál, T. A. Schlabach, 
Smauzer Mátyás, Smauzer Mátyásné, id. 
Szedlák János, Rév. Corson C. Snyder, D. 
D., Ifj. Szedlák Jánosné, Tóth Józsefné, id. 
Tomásik Márton, Tomásik Mártonná, Tóth 
József Varga Etel. — 50 centet adtak: Ba
lázs Lajos, Balázs Ferenc, Balázs Anna, 
Edward C. Johnson, Kalmár Gyula, Kücsán 
Jánosné, Kalmár Eszter, Sáncza Irén, özv. 
Tóth Sándoné, Varga Jolán. — 25 centet 
adott F. J. Fixel. — Isten áldása legyen 
a nemes szivü adakozókon és szives ado
mányaikon.

HUSZONÖTÉVES JUBILEUMOT tartott 
gyülekezetünk egyik derék házaspárja, 
Varga József és neje szül. Joo Lídia. Vargá- 
éknak három gyermekük van, Etel, Béla és 
Jolánka. Béla a repülő tiszti kiképzőben 
van jelenleg. Vargáéknak a 1179 East Third 
Streeten jólmeő üzletük van.

KATONA HÍREK. Ifj. Hegdüs Sándor, 
aki a Vasárnapi Iskola pénztárnoka volt, 
február havában bevonult a hadseregbe. 
Bandi Imre március havában vonult be. 
Bandi Imre az 55-ik ifjú aki bevonult a 
gyülekezetből. Sülé János és Sülé György 
katonafiaink szabadságon voltak a közel 
múltban és résztvettek az istentiszteleten 
is.

ISTENTISZTELETEK. Bethlehemben fél 
likőr, Allentownban fél 9kor, Palmerton- 
ban d. u. 3 órakor, minden vasárnap.

PITTSBURGH, PA.
Lelkész: Nt. Rettmann Farkas.

ÉVI JELENTÉSÜNKBŐL. — A múlt évi 
tiszta bevétel $3587.00 volt, a kiadás $3421.00 
A bevételből $2725.00 borítékban, és más 
önkéntes adományokban folyt be. A kia
dásban adósságtörlesztés $800.00 összeggel 
szerepel, egyházi és hazafias célokat szol
gáló adomány pedig $175.00 Az Egyetemes 
egyház javára való adakozást külön pénz
tárban kezeljük, melybe apportionmentre 
$156.00 folyt be, amerikai misszióra $19.00, 
indiai misszióra $12.50, lutheránus vilag- 
akcióra $56.75, szociális misszióra $27.00, 
Az egyetemes egyház munkájára összesen
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befolyt $272.60. — Megkeresztelt egyházta
gok száma az év végével volt 154, konfir
mált tagok száma 120, Úrvacsorát vevő 
tagok száma 98.

FÁJDALMAS veszteségek érték gyüle
kezetünket a múlt év vége óta. A háború 
okozta gazdasági változások több csalá
dot arra késztetek, hogy gyülekezetünk te
rületéről elköltözzenek. így Cleveland, 
Ohio-ba költözött Nagy Béla és neje, Det- 
roitba költözött Molnár Zolán és családja, 
valamint üveges Lajosné és gyermekei, vé
gül Washington, D. C.-be költözött Kovács 
Miklósné. Ennek következtében 11 lelket 
veszített gyülekezetünk rövid két hónap le
forgása alatt. Cserébe csak egy kedves test
vért adott nekünk a jó Isten Kuczler János 
(Versailles, Pa.) személyében, aki újévkor 
lépett be gyülekezetünkbe. — Katonai szolr 
gálatot teljesítenek gyülekezetünk követ
kező tagjai: ifj. Holéczy Sámuel, Holéczy 
Lajos, ifj. Nagy András, Biró Elemér, Biró 
Béla Molnár Edward és Mikó József.

TISZTVISELŐVÁLTOZÁSOK. — Gyüle
kezetünk tisztikarában a következő válto
zások álltak be. Detroitba költözött jóté
konysági pénztárosunk, Molnár Zoltán, he
lyébe Molnár Rudolf lett megválasztva. A 
tisztségéről lemondott gyülekezeti pénztá
ros, ifj. Molnár József helyébe apja, Mol
nár József került. Ellenőr lett Uhrinyák 
István (Terrace). Uj egyháztanácsos Nagy 
József, Terrace, Pa., Uj egyházfi ifj. Mol
nár Béla. Az Oltáregyletben a pénztárosi 
állásról leköszönt Molnár Lajosné helyét 
id. Molnár József né foglalta el. Luther 
Liga elnöke Szakái Sándor, alelnöke Simon 
Zoltán, jegyzője Szakái Margitka lett, mig 
a pénztáros, Kozma Kató, megmaradt tiszt
ségében.

WINDSOR, ONTARIO, CANADA.
Lelkész: Nt. Markovits Pál.
A windsori magyar ev. egyház, katona 

fiainak március 7-én Honor Roll-t avatott. 
A délutáni istentiszteleten Nt. Becker Jakab 
detroiti ev. lelkész tartott ünnepi prédiká
ciót, majd a helybeli lelkész felavatta az 
emlétáblát, melyen a következő fiaink ne
vei vannak megörökítve: András Péter,
R. C A. F. őrmester, Borbély Albert R. 
C. A. F. őrmester, Szloboda Ferenc, Szabó 
Gábor, Csizmadia János, Vörös István, Ar- 
my, Micsinszki Béla R. C. A. F., Kankula 
Andor, Varga Béla, Lukács Pál, Taylor 
Andy, Kriza Miklós, Gerec János, Daróczy 
Edward, Pohánka William, Taylor Sándor, 
Zelinka János, Temessy István, Török Do
mokos, Rouffer János. Avatás után Varga 
Béla, szabadságon lévő katona fiunk, a 
megjelent katona szülők keblére egy-egy 
szál piros szegfűt tűzött. Istentisztelet 
után szeretet vendégség volt az iskola te
remben, mely alkalommal Lft. Angus Mac 
Millan, városi tanácsos, mondott üdvözlő 
és buzdító beszédet a polgármester nevé
ben a gyülekezethez.

A kicsiny windsori gyülekekezet tagságá
nak 10 per cent szolgálja fogadott hazáját, 
Kanadát, közülük sokan már Angliában 
vannak két-három éve.

GYÜLEKEZETÜNK táviratilag üdvözölte

volt lelkipásztorát, Nt. Papp János, buffa- 
lói lelkészt, 15 éves lelkészi jubileuma al
kalmával.

BÁR KÉSVE, mégis büszkén hozza gyü- 
ekezetünk ezt a hirt, hogy az elmúlt esz
tendőben sikerült gyülekezeti adóságunkat 
szabályozni; amikor az Egyetemes Ev. 
Egyház segítségével egy kézbe került adós
ságunk. Az átírások alkalmával gyülekeze
tünk közel 1000 dollárt fizetett ki az adós
ságból. Gyülekezeti tervünk, hogy ez idén 
újból $1000 fogjuk csökkenteni templomi 
adósságunkat.

GYÜLEKEZETÜNKBŐL újabban a kö
vetkezők fizettek elő az Erős Várra: Bo
gár András, helyi megbízott által: Grauzer 
Árpád, Pólyák József, Daróczy Pál, Dokus 
Sándor, Pavlinyi János, Hidi Ferenc. — 
Kérném azokat akiknek kanadában lejárt 
a lapjuk, újítsák meg előfizetésüket Mar
kovits Pál, windsori lelkésznél, mivel az uj 
papír korlátozási törvény értelmében csak 
azoknak küldhetjük a lapot, kik előfizetői 
annak. Az Egy dollár előfizetési dij igazán 
csekény s egy kis jóakaraton múlik annak 
elküldése. Következő cimre küldendő az 
összeg: Rév. P. Markovits, 868 Ellis E. 
Windsor, Ontario. Kérném a kanadai elő
fizetőket, hogy a fenntnevezett cimre 
küldjék a pénzt, mivel pénznek átküldése 
levelekben Amerikába a Foreign Exchange 
Board törvényébe ütközik.

BETHLEHEM, PA., SZT. JÁNOS
Lelkész: Nt. Dr. Stiegler Ernő
AZ UJ EGYHÁZI TISZTVISELŐK BEIK

TATÁSA. — Január 18-án a következő uj 
tisztviselők lettek hivatalukba beiktatva: 
Gondnok: Stephan Supanek, Pénztáros: 
Ernest Kosicz, Másod Pénztáros: Kálmán 
Novák, Jegyző: Kálmán Wratár, Property 
Committee: Louis Závecz, Chairman; Kál
mán Sostarecz, William Shárkán és Joseph 
Mácsek, bizottsági tagok; Számvizsgálók: 
John Josár, Stephen Bánfy, Ernest Hári, 
Béla Vitéz, Charles Kücsán. Kurátorok: 
Louis Kardos, Iván Ritoper, Fánk Csellák, 
Július Hováth, Louis Antalics, Rudolph 
Czvözsnyek és Joseph Kardos. Az egyház 
Tanács tagjai: Joseph Ballek, Sr., Stephen 
Koczeth, Paul Groza, Stephn Pécsek, Iván 
Fájsz, Louis Fiiszár, John Hujsz, Joseph 
Tudján, Frank Melin, Stephen Zakocs, 
George Luczu, Stephen Persa, Emil Supa
nek, Eugene Sostárecz, Louis Hassay, Alex 
Kercsmár, Alex Skrobán, Stephen Küplen, 
John Gorcsán, Sr., Michael Marus, Louis 
Mörecz, Frank Szever, Sándor Düh, Louis 
Hari, Zoltán Kücsán, Louis Bankó, Joseph 
P. Horváth, Alex Kelemen, Stephen Kutos, 
Sándor Kolossá. Frank Ballé,. Egyházi le
velező titkár nők: Mary Melin és Mary 
Kercsmár.

AZ ELMÚLT esztendőben az egyház 
tagjainak száma 1301 volt. Az egyház össz
bevétele több mint 15 ezer dollár volt. Az 
év lezáráskor az egyház összvagyona $175.- 
750 dollár. Az adósság $2000 dollár. 1942 
egyházunk és küönböző egyeteink az egy
ház kebelében $664.15 centet adtak a United 
Lutheran Church of America nemes céljai
ra. — 44gyermek keresztelés, 20 esküvő és

14 temetés volt egyházunkban az elmúlt 
évben.

VASÁRNAPONKINT fél tiz órakor vend 
Istentiszteletet tartunk, a hó utolsó vasár
napján magyar Istentisztelet van. — 10 
órakor vasárnapi iskola •— 11 órakor an
gol Istentisztelet. — Az angol Istentisztele
teink nagyon sikeresnek bizonyultak, a- 
mennyiben ifjúságunk nagy lelkesedéssel 
karolta fel amaz uj kezdeményezést és va
sárnapról vasárnapra megtelik templomunk 
ifjú híveink lelkes és az Urat szolgáló sere
gével. Az angol orgonista és énekkar veze
tő: Mr. Frederick W. Lees, a vend és ma
gyar orgonista és énekkar vezető Mrs. Ida 
S. Stiegler, a lelkész neje.

KERESZTELÉSEK. — Az elmúlt hetek
ben a következő gyermekek részesültek a 
Szent Keresztségben: George Stichelbaut 
és neje szül. Vilma Sinkécz kis fia; Martig 
Arthur; Kereszt szülők voltak Alex Borkos 
és neje Iréné; Joseph Mitch és neje, szül. 
Jolán Korosecz kis fia: Roger Joseph. Ke- 
resztszxlők voltak: Bárt. Mugione és neje 
Mary. Stephen Terplán és neje, szül. Mary 
Merklin kis leánya: Mary Ann. Kérést szü
lők voltak: John Merklin és neje Anna; 
Duke Dries és neje, szül. Theresa Sebjenics 
kis leánya: Mary Lou. Kereszt szülők vol
tak: Frank Abruzese és neje Irma. Frank 
Császár és neje, szül. Mary Warfield kis 
fia: Frank George. Kereszt szülők voltak: 
Joseph Matus és tneje Irma. — Legyen az 
Ur áldása a kisdedeken és azok boldog szü
lein.

HÁZASSÁGOK. — Oltárunknál esküdtek 
egymásnak örök hűséget a következők: 
Augusztin Miklós és néhai neje, szül. 
Zsbül Katiin ifjú fia és Mary Zak, Lenhard 
Zak és neje szül. Anna Michulcsik hajadon 
leánya. Továbbá: John Császár, Császár
Sándor és néhai neje: szül. Anna Gasparics 
ifjú fia és Frances T. Gergár, Gergár József 
és neje szül. Hári Magdolna hajadon leá
nya. Továbbá: Joseph Matus, Matus Adam 
és Rose Miholics szülők fia, és Irma Csá
szár, Császár Ferenc és megb. neje, szül. 
Anna Császár hajadon leánya. Továbbá: 
Francis B. Davis, Paul Davis és neje szül. 
Grace Fortanato ifjú fia és Mary M. Lu- 
tinsky, Joseph Lutinsky és neje hajadon 
leánya. — Legyen az Ur áldása emez ifjú 
házasokon.

IFUSÁGI KONFERENCIÁNK. Február 
hó 9-én ifjúsági körünk szép számmal gyűlt 
össze évi nagy gyűlésükre, melyen a követ
kező tisztviselők lettek megválasztva: Elmer 
Siplics, elnök; Helen Pécsek, alelnök; Iréné 
Farkas titkárnő és Helen Gorcsán, pénztá
ros. Ifjúsági körünk ezen a gyűlésen elha
tározta, hogy havonta egy mimiografált 
újságot fog szerkeszteni a hadi szolgálat
ban levő katona fiaink számára. A szer
kesztői állásra Mary Melin és 6 segéd szer
kesztők lettek megválasztva, Ezen újság
ban gyülekezeti és helyi hírek lesznek. 
Ugyancsak eme gyűlésen a jelenlevő tagság 
nagy része elválalta, hogy az egylet nevé
ben levelezni fog katona fiainkkal. Egyhá
zunk köréből avagy száz ifjú szolgál a had 
seregben. A neveket kisorsolva 2—3 ifjúval 
való levelezés jut egy-egy tagra.
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DETROIT, MICH.

Lelkész: Nt. Becker Jakab.
FIGYELEM! A detroiti hittestvéreket ez 

utón is kérjük, hogy az Erős Várra előfize
téseiket Gallovics Bálint gondnoknak be
fizetni szívesek legyenek, aki azokat az 
egyháznál bárkitől szívesen át fogja venni. 
Azok, akik vele nem találkoznak szíves
kedjenek a kiadóhivatalba beküldeni az 
előfizetéseket (2836 East, Boulevard, Cleve- 
land, Ohio.

KERESZTELÉSEK. —- Dobrik József és 
neje, szül. Charney Margit kislánya Mar- 
garet, Philis névre, Ifj. Svendor János és 
neje kisfia Gerald, Edward névre, Németh 
W. Károly és neje kisleánya Helen névre, 
Kertész W. József és neje szül. Lada Esther 
kisleánya Nancy Jo névre, Szalay József 
és neje kisfia József Sándor névre, Szedlák 
István nés neje kisfia Mihály évre lettek 
megkeresztelve.
HUSVÉT VASÁRNAPJÁN gyülekezetünk
ben konfirmáció lesz. A magyar nyelven 
Becker Jakab lelkész, az angol nyelven Rév. 
Zulauf, ifjúsági lelkész végzik az oktatást.

KATONAI EMLÉKTÁBLÁKON arany 
csillagokkal jelöltük meg Lada Ernő test
vérünk nevét, aki a New Guineái csaták
ban életét áldozta fel a haza oltárán. Egy
házunk egy másik katonafiának a sorsa is 
bizonytalantalan. Ugyanis a hadügyminisz
térium jelentése szerint Jelen Ferenc vagy 
elesett, vagy japán fogságba került. Az 
emléktáblán a következő ifjak nevei van
nak feljegyezve: Lada Ernő, Jelen Ferenc, 
Éejczi Gyula, Csomas Ferenc, Ifj. Fejes 
József, Gallovics Andor, Győri Elemér, 
Hancz Ferencz, Havasy Alfréd, Havasy 
Sándor, Ifj. Horváth Sándor, Kádi Zoltán, 
Köntös István, Köntös József, Kovács Pál, 
Kovács Béla, Kulcsár János, Kulcsár Lajos, 
Lada Gábor, Lada Lajos, Lada Tibor, Lam- 
pert Sándor, Lipka Péter, Lörincz H. Ber
talan, Lukács András, ifj. Makan András, 
Molnár Ferenc, Mózes András, ifj. Mózes 
János, Mozgay Sándor, Nemes Imre, ifj. 
Németh György, Németh Lajos, ifj. Né
meth János, Németh Pál, Németh Sándor, 
ifj. Pintér Dániel, ifj. Pintés Sándor, ifj. 
Samu Gyula, Samu István János, Svendor 
Sándor, Svendor Lajos, Szabó Imre, Szügyi 
G. Tóth J. József, ifj. Tóth S. Sándor, Vá- 
rady Tivadar, ifj. Varga János, ifj. Vesz
prémi P. János, Veczprémi Sámuel, ifj. 
Vida Lajos.

CLEVELAND, 0., ELSŐ
Lelkész: Nt. Leffler M. Andor.

TEHERMENTES AZ UJ TEMPLOM. A 
gyülekezet áldozatos népe s az Isten meg
segítő kegyelme lehetővé tette azt, hogy 
az 1941-ben 65,000 dollár költséggel épitett 
uj templom és paróchia, a templomszente
lés második évfordulójára teljesen teher
mentes. A banki adósság ki van egészen 
fizetve és a még mindég érkező adományok
ból a Luther Márton Egyletnek a 2 ezer 
dolláros váltó követelését is kifogja egyen
líteni a gyülekezet pénztára. Május 2-án, 
az uj templom és paróchia felszentelésének 
második évfordulóján egy hálaistentisztele

tet fog tartani a gyülekezet, melyet egy 
gyülekezeti szeretetvendégség fog követni. 
Az adósleveleket ezen az ünnepélyen fog
juk hivatalosan elégetni. Az ünnepélyen 
részt fog venni a Pittsburgh Zsinat elnöke 
Nt. Dr. Shepfer H. Reed is. Az ünnepély 
világi részét Bors Károly gondnok vezeti.

NÖVEKEDŐ VASÁRNAPI ISKOLÁNK
BAN újabb osztályok tanítóiul a lelkész a 
következőket nevezte ki: Gazda Eszther, 
Nyári Lajos és neje, Könyüd Mariska és 
Szalay Liliké, A böjti önmegtagadási per
selyek az idén a vasárnapi iskola pénztá
rának felsegitésére lesznek forditva. Vi
rágvasárnap d. u. 5-kor a vasárnapi iskola 
húsvéti programot fog előadni

EGYÉNI EVANGÉLIZÁLÁS folyik a gyü
lekezetben, melynek célja közelebb hozni 
az egyházi élethez azokat az evangélikus 
testvéreket, akik még városnegyedünkből 
nincsenek az egyház keretein belül. Test
véreinket e helyen is kérjük, hogy a nem- 
egyháztag evangélikusok neveit a lelkészi 
irodában bejelenteni szívesek legyenek.

OLTÁR EGYLETÜNK ötezer dollárt ado
mányozott az elmúlt két esztendő leforgása 
alatt az uj templom költségeihez. A már
ciusi gyűlésen 500 dollár adománnyal járult 
ez a nemes egyesület az adóságtörlesztési 
kampányhoz ésezzel az összeggel egészítette 
ki ezt a szép adományát. A Oltár Egylet 
nemes munkáját és áldozatkészségét a gyü
lekezet népe hálás szívvel méltányolja.

LORAIN, OHIO
Lelkész: Nt. Turcsányi Gyula 

FELHÍVÁS A LORAINI HÍVEKHEZ! Ez 
utonis szeretettel értesítjük a Lorain és 
környékén lakó előfizetőit az Erős Vár
nak, hogy az újságunk képviseletére Szabó 
Györgyné testvérnőnk lett kinevezve, aki 
előfizetéseket felvesz vasárnaponként az 
istentiszteletek előtt vagy után. Az, akinek 
nincs módja Mrs. Szabóval találkozni, elő
fizetését a kiadóhivatalba is beküldheti 
(2836 East Boulevard, Cleveland, Ohio)

A NAGY VILÁGBÓL.
NORWÉGIÁBAN azok az evangélikus 

lelkészek, akik nem esküdtek fel Hitler 
csatlósának, Quislingnek, nem kapnak álla
mi fizetést. Ezeknek a lelkészeknek maga 
a nép hord össze élelmet, ruhát és adományt 
Most a Quislingnek behódolt néhány pap 
azon sir, hogy ezek a papok jobb megél
hetésben részesülnek mint ők.

*

EGY NEW ENGLANDI episzkopális tem
plomban történt, hogy az orgonistának sok

dolga akadt egy téli vasárnap. Először a 
lelkész hívta fel az orgonistát, hogy a nagy 
hideg miatt nem tudja megindítani a gépet 
és igy legyen szives helyette elvégezni az 
Istentiszteletet. Az orgonista erre szívesen 
vállalkozott. De a nagy hideg miatt a per
selyszedők sem jelentek meg, igy a perselyt 
is ő szedte össze. Meg is olvasta a perselyt, 
mert a pénztárnok se jutott el a templom
ba. Már éppen menni akart, mikor a tem- 
ploszolga hívta telefonon, hogy legyen szi
ves a tűzre is rakni, mert ő se tud elmenni 
a templomhoz.

*

NÉMETORSZÁGBAN több mint 90 per
centét azoknak a papoknak, akik nem vol
tak hajlandók megalkudni a hitleri pogány 
rendeltekkel, frontvonali szolgálatba be
sorozták.

*

LUTHERÁNUS VILÁG-AKCIÓRA az idén 
május havában fogunk gyűjteni. Kereken 
egy millió dollárra van szüksége az Egye
temes Egyháznak arra, hogy úgy a kato
náink lelki szolgálatairól, mint az evangé
likus menekültekről gondoskodni tudjon.

*

MEGJELENT AZ ELSŐ magyar nyelvű 
evangélikus énekeskönyv Amerikában, a 
Clevelandi Első Gyülekezet kiadásában.

#

MEGHALT DR. TAPPERT GUSZTÁV. 
Gyors egymásutánban éri a gyász egyete
mes egyházunk idegen missziói superinten- 
densét, Nt. Dr. Tappert Ernőt. Most pár 
hete halt meg testvérbátyja, Dr. Tappert 
Gusztáv, aki New Yorkban végzett kiváló 
lelkészi munkát.

§ GYÓGYSZERTÁR $
§ Middlessex Pharmacy ^
§ 632 Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. r
§  Amboy Ave. és Hall Ave. sarkán r 
§  Forduljunk hozzá minden orvosi ren- ? 
§  delménnyel. Pártoljuk aki minket is ? 
^ pártol. Mindenféle cikkek kaphatók. J
^ Telefon: 4—0163 £

Jakab István és Testvérei
A legrégibb magyar temetési intézet az

Egyesült Államokban

8923 Buckeye Boád — CE. 0384
11713 Buckeye Boád — WA. 4421

Cleveland, Ohio

§

Phone P. A. 4-1212 lU U W M M lUUUUVBW B U U M m V H
Ha megbízható helyen akar vásárolni, £ Flowers by Wire Everywhere

3 ORBAX'S FLOWERS S
RÁDIÓ SALES AND SERVICE í Produce^andjletailer*

Rádió, Refrigerator és Mosógép üzletébe g  Greenhouses: Medina, Ohio
Könnyű lefizetés-Dán evangélikus üzlet g  11M# nnahaye M ,  Ü.TriMd, Oki. S 
H  fiáéi tk Street Parik Aatboy, N„ J. Jj g
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/'lem-e+ufLetjeJz eAaÁen&eje!
Az Urnák 1943. éve a mi számunkra minden bizonytalansága mellett is 

tele van jó reménységekkel.
Reméljük azt, hogy szerte ezen a földön felragyog a szabadság napja minden rabnép 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 szivekbe 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 versenyében; 

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

1726 PENNSYLVANIA A VE., N. W.
KOSSUTH BUILDING 
WASHINGTON, D. C.
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