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Erős vár a mi Istenünk!
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Gyakorta elvégeztem
Az elm últ napok esem ényei is

m ét a görög félsziget felé irányí
to tták  a világ figyelmét. A tüne
m ényes gyorsasággal lefolytatott 
had járat városneveket dobott ú j
ra a köztudatba, m elyeknek ere
deti jelentősége a történések  lük
tető elevenségéből ú ju ltan  dom
borodik ki. Szaloniki, régi nevén 
Tesszaloniki. Ide Pál apostol ké t 
levelet is írt. A m ásik név  Ko- 
rintus. M indmáig változatlan. Pál 
apostol ism ételten időzött itten  
és egy tengeri ú tra  kelő diako
nisszával, Fébével, köszöntését 
küldötte el innen Rómába.

,,Én gyakran elvégeztem  ma
gamban, hogy elm egyek hozzátok 
(de m indezideig m egakadályoz
tattam ), hogy közietek  is nyerjek  
valami lelki gyüm ölcsöket". (Róm. 
1, 13.) Ezeket írja  a Rómában élő 
keresztyéneknek. Az előző v e r
sekben pedig így szól: „M ert 
bizonyságom  nékem  az Isten, k i
nek lelkem  szerint szolgálok az 
ő F iának evangyéliom ában, hogy 
szüntelen em lékezem  felőletek, 
im ádkozásaim ban m indenkor kö
nyörögvén, vajha egyszer már 
jó szerencsés út adódnék nékem  
Istennek akaratából, hogy hozzá
tok m ehessek, m ert k ívánlak  ti
teket látni, hogy valam i lelki 
a jándékot közölhessek veletek  a 
ti m egerősítésetekre, azaz, hogy 
együtt felbuzduljunk ti nálatok

egymás hite által, a tiétek, meg 
az enyém  által." (Róm. 1, 9— 12.)

Az apostol valóban csak jóval 
későbben ju to tt el hozzájuk. — 
M egakadályozta őt ebben a ten 
ger, a közlekedési eszközök te l
jes hiánya, vagy tökéletlensége, 
sok egyéb feladata. H iszen — 
amint ezt az apostolok cseleke
deteiben olvassuk — Jeruzsálem 
be szólította a keresztyénség egy
ségéért aggódó szíve. S innen 
már csak m int rab fo ly tathatta  
útját.

Ezért írta  az apostol levelét 
és küldötte el, hogy az ő akadá
lyoztatása folytán az terem jen 
„valami lelki gyüm ölcsöket."

S most — kétezer esztendővel 
későbben — mi ugyanezt tesz- 
szük. A  mi vallom ásunk is ez. 
G yakorta elvégeztem , hogy el
m egyek hozzátok. S ha ma nincs 
is hiány közlekedési eszközök
ben, nem is választ el a tenger 
egymástól, egyazon városban la
kunk, mégis ez a mi kapcsola
tunk is. Az újkor életrendje, h i
vatalos teendői, felfokozott ad
m inisztrációja s egyéb lekö tö tt
sége, de meg a  városban is m eg
lévő távolságok akadályozzák 
meg a lelkészt, hogy rendszeres 
időközökben találkozhassék az 
egyházközség m inden egyes tag
jával. V iszont az egyházköség- 
nek sem m inden tag ja  keresi meg
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A mi tem plom unk nekünk oly 
kedves harangjai ism ét megkon- 
dultak  honvédeink városunkba 
való diadalm as bevonulása alkal
mából; éspedig im m ár negyedíz
ben, ez alkalom m al a visszafog
lalt Bácskából. Zengő ércszavuk 
h irdette  a mi öröm ünket, h itün
ket az örök isteni igazságban, 
M agyarország feltám adásában.

A mi erőnk erőtlenségben vé
geztetett el. Ne feletjsük el még 
az élet napsugaras napjaiban 
sem, hogy Isten  kegyelm éből v a 
gyunk. Ne a farizeus gőgje, de a 
publikánus alázatossága töltse be 
a mi szíveinket. Ne dicsekedjünk 
e világ nyú jto tta  dicsőséggel, 
hanem  legyen mindig eszünkben 
Pál apostol intelm e: „Kegyelem 
ből tarta tta tok  meg, h it által és 
ez nem tőletek van: Isten  a ján 
déka ez." (Ef. 2. 8.) Ez az isteni 
kegyelem  csakugyan m egtartotta 
hazánkat, egyházunkat a száza
dok vérzivatarai között. Adott 
nekünk vezetőket, akik önfelál
dozó életükkel, ha kell, m ártír
halálukkal m egm utatták nekünk, 
m iképpen lehetünk mi Krisztus 
vitézei és ennek a sok m egpró
báltatáson á tesetett m agyar h a 
zának hű fiai. Ennek az isteni 
kegyelem nek köszönhetjük, hogy 
a mi énünkben eggyéolvadt 
evangélium i h itünk  hazaszerete

tünkkel; annyira, hogy a kettő  
elválaszthatatlan  mi bennünk. — 
M últúnk m inden fényét, minden 
dicsőségét ennek az isteni keg y e
lem nek köszönhetjük. Hogy re
form átoraink: Batízi András, Dé
vai Bíró M átyás úttörői voltak 
egyszersm ind a m agyar nemzeti 
irodalom nak; hogy hithőseink, 
mint kuruc Feja Dávid városbíró, 
akit Caraffa kim ondhatatlanul 
rnegkínoztatott, és megalázó m ó
don k ivégeztetett, egyszersm ind 
a m agyar haza szabadságáért ha l
tak meg; hogy a mi kassai h í
veink ott harcoltak, véreztek  
Bocskai, Betlhen, a két Rákóczi 
és Thököly zászlai alatt, am elyen 
e szent jelszó vo lt felírva: Pro 
Deo et libertate; hogy a cseh 
m egszállás a la tt is h ittünk  a tria 
noni bilincsek széttörésében; 
hogy a mi papjaink, tanítóink, 
mint Bocskai és Betlen két m eg
hitt embere: A lvinczy Péter, Be 
catius János és annyian mások 
halhatatlan  nevet szereztek ma
guknak Kassa m agyar ku ltú rtö r
ténetében; hogy a mi híveink, 
mint A lm ássy István, Szentkirá
lyi Sebestyén és Schirmer János 
a XVI.—XVII. században és azó
ta  is mindig vezető szerepet töl- 
tötek be Kassa közgazdasági éle
tében; ezt mind Isten jóságos 
kegyelm ének köszönhetjük.

azt a helyet, ahol lelkészével az 
ige hallgatásában és Isten di
csőítésében találkozhatik  — a 
templomot. A  távolságok áth ida
lása ezért szükséges.

Az őskeresztyén érintkezés pél
dájára  küld jük  ezt a hírvivő la
punkat. Szeretnők m inden egyes 
egyháztaghoz elju ttatn i, hogy va
lam ennyien vegyék  köszöntésün

ket, áldásunkat, az Ür hajlékába 
való h ívásunkat az Ige hallgatá
sára és a  szentségek bűntörlő vé
telére.

Köszöntésünk és áldásunk az 
apostol szava:

„Kegyelem  néktek  és békesség 
Istentől, a mi A tyánktól és az Űr 
Jézus Krisztustól!" (Róm. 1, 7.)

Mohr Gedeon.

Egyházszeretet és hazaszeretet
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A nnak tehát, aki véghetetlen  
bőséggel m indeneket megcsele- 
kedhetik, feljebb, hogy nem mint 
kérjük, annak legyen dicsőség az 
egyházban a Jézus Krisztusban 
nem zetségről nem zetségre örök
kön örökké. Amen. (Kor. 3. 20— 
21.)

Gömöry János,
egyházközségi felügyelő.

O lvasd el gondosan a „Tava
szi értesítőt,, és azon légy, hogy 
eljusson m inden evangélikus is
m erősöd kezébe!

M inden szerdán esti fél hétkor 
bibliai óra van az ev. iskolaépü
let nagyterm ében.

AZ ÉN HITVALLÁSOM

Ágostai hitvallású 
Evangélikus vagyok.
Szent vallásom, mint a napfény, 
Olyan tiszta s úgy ragyog.
Mert e vallást maga szerzé 
Az Istennek szent Fia,
S tanítását elém tárja 
Szent könyvünk: a Biblia. 
Rémítsenek bár halállal,
Vagy csábítson pénz, vagyon, 
Soha meg nem tántorodom, 
Hitemet el nem hagyom!
Vele élek, benne halok 
S ha majd a sír eltemet,
A jó Isten boldogítja 
Égbe szálló lelkemet!

Egyed Dávid.

Az Evangélikus Diakonissza Nőegylet
Kedves Nőtestvéreim!
Szeretettel köszöntelek benne

teket erről a helyről is, akik 
m unkatáborunkba álltatok. A  mi 
nőegyletünknek többirányú cél
kitűzése van. Legelsősorban sze
gények, betegek és elhagyott 
öregek tám ogatása. Ez igen ne
héz és közm egelégedésre nem 
vezető munka, m ert amíg egye
tem legesen, állam ilag nem  lesz 
ez a tám ogatás megoldva, addig 
panaszok és elégedetlenségek 
mindig lesznek.

Evangélikus D iákszövetségünk 
m ájus hó 17-én, szombaton d. u. 
fél 7 órai kezdettel m űsoros estet 
rendez az állami leánygim názium  
tornaterm ében, Fegyverház-u. 7. 
Előadásra kerül Fülöp Dezső „Lé
lekharang" című színdarabja. — 
Belépőjegy nincs. Adom ányokat 
köszönettel fogad.

a Diákszövetség Elnöksége.

Egyesületünk további célja az, 
hogy segítségére legyen egyhá
zunknak belmissziós m unkájában, 
ö sszejövete le ink  és rendezéseink 
azt a célt szolgálják, hogy az 
egyház tagjai egym ással megös- 
m erkedjenek és egy nagy család
nak tekintsük egymást, ö ssz e 
tartásunk m ozdíthatja csak elő 
egyházunk virágzását.

N őegyletünknek további régi 
célja az is, hogy m agára hagya
tott, elözvegyült evangélikus nő
tagjainak otthont tudjon nyú jta 
ni. Ez az otthonunk részben már 
meg is van alapozva. Egyik buz
gó lelkes evangélikus családunk 
úgy végrendelkezett, hogy egész 
ingatlanvagyonát a nőegyletre 
hagyja, e cél egykori m egvalósí
tására.

Nemes, sokszor nehéz m unkán
kat szeretettel és a szebb jövőre 
való legjobb rem ényekkel és k i
tartással végezzük, üdvözöljük  
azokat, akik egyesületünkbe új
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tagokként léptek be; szeretettel 
kérjük  őket a közös m unkában 
való részvételre. De szeretettel 
v á rju k  azokat az evangélikus nő
testvéreinket is, akik egyesüle
tünkbe még nem  léptek be, Ér
deklődjenek m unkánk iránt, is
m erjék  azt meg, lép jenek  be hoz
zánk és vegyenek részt a mi

m unkánkban.
ö sszejövete le inket az evangé

likus iskola nagyterm ében m in
den hétfő délután 4—5-ig tarjuk, 
m indenkit szívesen és szeretettel 
látunk és várunk.

Erős v á r a mi Istenünk!
Dr. Farkas Józsefné, 

elnök.

Könyörögjünk a Szentlélek ajándékaiért
Június első két napján ünne

peljük  az Isten Szentleikének k i
tö ltetését. A Szentlélek különös 
m unkam ezője épp az egyház. 
Erről a m unkáról Lutherrel a  kö 
vetkezőket valljuk:

„Hiszem, hogy saját értelm em 
mel, vagy erőmmel nem tudnék 
Jézus Krisztusban, az én U ram 
ban hinni, sem őhozzá eljutni, 
hanem  a Szentlélek hívott engem 
az evangéliom  által, a jándékaival 
m egvilágosított az igaz hitben 
m egszentelt és m egtartott; ami
képpen a földön az egész ke- 
resztyénséget hívja, gyűjti, meg
világosítja, m egszenteli és Jézus 
Krisztusnál m egtartja az igaz 
hitben. Ebben a ieresztyénség- 
ben kegyelm e gazdagságából ne
kem  és m inden hívőnek minden 
bűnt naponként megbocsát, az 
íté le t napján engem és minden

holtat feltám aszt és nekem min
den Krisztusban hívövei együtt 
örök életet ád. Ez bizonnyal 
igaz!"

Pünkösd rekeszti be az egyhá
zi év  ünnepi felét. A  rákövetke
ző vasárnap Szentháromsa g va
sárnapja. Ezzel kezdődik ei az 
ünnepnélkuii félév. Pünkösd az 
utolsó az üdvtörténeti ünnepek 
között, a m ik or az Űr szent vacso
rájá t kiszolgáltatjuk. Június 1-én 
d. e. magyar. 2-án n é r  
ven.

Luther az Ür szent vacsorájá
ról így tanít

„Mi az oltári szentség A mi 
Urunknak. Jézus Krisztusna- 
lóságos ' e r e  és vére, a kenyér 
és bor szive alatt, nekünk ke
resztyéneknek magától a Krisz
tustól rendelt étel és ital.

Mit használ az ilyen evés és

Több mint két esztendeje nél
külözi egyházközségünk a dia
konissza-m unkát. — Ez idő alatt 
m ind világosabbá vált, m ilyen 
szükséges ennek a m unkakörnek 
újból való m egszervezése. Az 
egyházközség és a nőegylet el
nöksége szünet nélkül kereste  ez 
idő alatt is a hozzá vezető utat. 
M ost sikerült a nehézségeket és

akadályokat elhárítani. A  gyüle
kezeti diakonissza június hó 8-án 
érkezik meg Kassára. Elkíséri a 
diakonissza anyaház igazgató
lelkésze, Zulauf Henrik. Ezen a 
napon, Szentháromság vasárnap
ján ő hirdeti az Isten igé jé t s az 
istentisztelet keretében h ivatalá
ba ik ta tja  az új diakonissza- 
testvért.

Gyülekezeti diakonissza
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ivás? Ezt m egm utatják ezek az 
igék: É rettetek adatott és kionta- 
to tt bűnök bocsánatjára. Vagyis, 
hogy a szentségben ezen igék ál
tal bűnbocsánatot, é le tet és üd
vösséget nyerünk. M ert ahol bűn
bocsánat van, ott élet és üdvös
ség is van.

Ki él ezzel a szentséggel mél
tóképpen? A böjtölés és testi elő
készülés ugyan szép külső önfe
gyelmezés, de igazán m éltó és 
kellőleg előkészült csak az, aki 
hisz ebben az igében: Érettetek 
adatott és k iontato tt bűnök bo

csánatjára. Aki pedig nem hisz 
ezeknek az igéknek, vagy  kéte l
kedik bennük, az m éltatlan és 
készületlen. M ert ez az ige: Éret
tetek, tiszta hívő szíveket k í
ván."

Pál apostol pedig így int: „Pró
bálja  meg azért az em ber magát, 
és úgy egyék abból a kenyérből, 
és úgy igyék abból a pohárból. 
M ert aki m éltatlanul eszik és 
iszik, íté le te t eszik és iszik m a
gának, m ivelhogy nem becsüli 
meg az Ürnak testét." (L. Kor. 
11, 28—29.)

NÉVJEGY
Igénytelen névjegy vagyok.
Melyei előre küldenek.
Feltűnőn és személyesen
Visel a lényem egyetlen nevet.

Az életem csupán csak annyi 
S azonfelül nem egyéb.
Hogy az Ö jöttét jelentsem 
S kiket illet, észrevegyék.

Egyetlen szó a lényegem,
Meddig Krisztus neve ér,
Különben a lelkem lapja 
üresen tiszta hófehér. Mg.

Az épület csak akkor erős, 
ha  m inden egyes köve szilárdan 
áll helyén!

„Áldott legyen m indörökké az A tya Isten,
D ícsértessék m agasságban az Fiú Isten,
Egyetem ben vigasztaló Szentlélek Űristen."

Batízi András.

egyházközségünk évi rendes köz
gyűlésére, am elyet folyó évi má
jus hó 18-án vasárnapon az is
tentisztelet végeztével iskolánk 
nagyterm ében tartunk  meg.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlés m egnyitása.
2. Lelkész évi jelentése.
3. Lemondás folytán a felügye

lői tisztség betöltése.
4. 1940. évi zárószám adás 1941. 

évi költségvetése.
5. Evangélikus iskolánk to

vábbfejlesztése a jövő iskolai év
ben.
6. Egyéb jelen tések  és indít

ványok.
Erre a közgyűlésre az egyház 

felnőtt férfi- és nőtagjait atyafi- 
ságos szeretettel m eghívja az

Egyházközségi Elnökség.
M egjegyzés: A közgyűlésen 

választói joga van m inden férfi

és női felnőtt egyháztagnak, aki 
egyházi adótartozását az előző 
évekre lefizette.

M e g h í v ó
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Idei konfirmációnk
„Valaki vallást tesz rólam az 

emberek előtt, én is vallást te
szek arról az én mennyei Atyám  
előtt." (Máté 10, 32.)

Konfirm andus ifjúságunk má
jus 22-én, áldozócsütörtökön, já
rul az Űr szent vacsorájához. Ősi 
szokás szerint már hónapok óta 
folynak a konfirm ációi órák, 
hogy ifjaink a gyülekezet nyil
vánossága élőt tegyenek  bizony
ságot egyházunk iránti szereteté- 
ről és a hit kérdéseiben való já r
tasságukról.

A  konfirm áció gyakorlatilag 
fogadalom és vallástétel, de je 

lentése szerint m egerősítés. S lé 
nyegileg is az. Isten Szentlelke 
erősíti meg a zsenge, kibontako
zódó ifjú lelkeket az igével és 
az Űr szent vacsorájával.

Ez évben 24-en készülnek arra, 
hogy a gyülekezet felnőtt tag
jainak sorába lépjenek. 12 fiú és 
12 leány.

A konfirm ációi vizsga május 
21-én, szerdán délután 3 órakor 
ev. iskolaépületünk em eleti nagy
term ében, a konfirmációi isten- 
tisztelet másnap, áldozócsütörtö
kön d. e. V ili órakor a tem plom 
ban lesz.

„Válasszatok még ma, kit szolgáljatok!"
(Józsué 24, 15.)

M inden nagyfontosságú elhatá
rozás akaratunk  nehéz p róbaté te
lét jelenti. Szívünk összeszorul, 
m ikor úgy érezzük, hogy dönté
sünknek a  távoli jövendőre is 
nagy jelentősége lesz.

A látszatkeresztyénekre ma 
nincs szüksége a világnak, m ert 
csak bonyolulttá teszik az életet 
és alkalm atlanok a teljes oda
adást követelő feladatok m egol
dására. A mai kornak  határozott 
em berekre van  szüksége. A nagy 
újjárendezések napjai felé köze
ledünk. Senki sem rejtheti el 
még szívének gondolatait sem. 
M ég lelkedet sem vonhatod ki a 
m ának egyenes választ követelő 
hatása  alól.

V ájjon m ilyen lesz döntésed, 
evangélikus ifjúság? Józsué az
zal akarta  m egkönnyíteni népé
nek állásfoglalását, hogy tek in 
te té t a csodálatos m últra irányí
totta, m ely tele volt az élő Isten

áldott kezeinek nyom aival Em
lékezzél te is, evangélikus ifjú
ság, lelki édesanyádnak hatalm as 
történetére! — Eszmél :á  arra, 
hogy tőled is egészen határozott 
evangélium i élet m egvalósítását 
várja. M ás szóval, hogv -leted 
égjen el az Isten szolgálatának 
oltárán, fényénél pedig s : k an ta
lálják meg az egyetlen  Utat mely 
életünk értelm ének m egvalósulá
séhoz vezet el.

Isten áldása k ísérje  az ura ke
lő gyülekezeti értesítőnket

Tessényi Ko rnél,
ev. hitokte- - - kész.

Vitéz Sándor
könyv, papír, zenemű 
és írószerkereskedés

K a s s a ,  Fő-utca 75.
T el.: 27-46. - A z :  : _ 15-55
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A KASSAI EVANGÉLIKUS I. EGYHÁZKÖZSÉG ELNÖKSÉGÉTŐL.

MEGHÍVÓ
A Luther Társaság folyó évi m ájus hó 24-én és 25-én avatja  fel Ba- 

tízi András kassai préd ikátor és Pap Benedek kassai polgár m agyar 
énekszerzös. em léktábláját az evangélikus tem plom ban (Kossuth Lajos- 
utca), am elyre egyházközségünk tag jait és érdeklődő m agyar testvé 
reinket tel es tisztelettel m eghívja az

EGYHÁZI ELNÖKSÉG.
Kassa 1941. május 10.

Jegvek a szombati kultúrestre 2.— , 1.—  és --.50 pengős árban Vitéz S. 
könw kertskedésében máris válthatók. Telefon 27-46.

Jelentkezések a vasárnapi közös ebédre a Schalkhéz-szálló portásánál. 
Telefon tT-37. Teríték ára 3.—  pengő.

Sorrend:
1. Május 24-én szombaton esti 8 órakor kultúrest az iparos-és kereskedő

tanonciskola nagytermében:
1 „Erős vár a mi Istenünk!" Teréz, a városi zeneiskola tanárnője.

„Jőve! Szentlélek Űristen, lelkünk Szünet,
vígassága , Batízi András éneke. 5. Emlékbeszéd Batízi Andrásról és Pap
„Óh én két szemeim", Pap Bene- Benedekről. írta és felolvassa D. Ko-
dek— Szegedi Kis István éneke. Elő- vács Sándor a Luther Társaság el
adja az Evang. Egyházi Vegyeskar. nőké, a Dunáninneni Ev. Egyházke-

2. Megnyitó, mondja Túróczy Zoltán a rület püspöke.
Tiszai Ev. Egyházkerület püspöke. 6. C. Saint-Saéns op. 9. II. trió első té-

3. Reménvik Sándor és Mohr Gedeon Játsszák Dr. Földessiné-Palcsó
költeményeiből szaval Tessényi Kor- Ida (csellój, Homola Teréz (zongora),
nél vallástanító lelkész. Zala Dezső (hegedű).

4 Bach J. S.: Pünkösdi ének. 7- Zárszó: Gömöry János egyházköz-
Kapi-Kráük Jenő: Fáradt fejem  hová ségi felügyelő.
hajtsam. Előadja Kriszt Klára ének- 8. Himnusz. Előadja az Egyházi Ve-
művésznő, zongorán kíséri Homola gyeskar.

2. Május 25-én vasárnapon d. e. V ili-kor istentisztelet a templomban:
Az igét hirdeti Túróczy Zoltán püs- átveszi Mohr Gedeon lelkész. Imád-
pök. Az emléktáblát átadja D. Ko- kozik és áldást oszt Túróczy Zoltán
vács Sándor püspök. Az emléktáblát püspök.

3. Május 25-én az istentisztelet végeztével egyházközségi közgyűlés
a templomban,

melyen a lelkész hivatalába iktatja az újonnan választott egyházközségi 
felügyelőt, másodfelügyelőt és jegyzőt.

4. Május 25-én 1 órakor közös ebéd a Schalkházban.
A  május 25-iki közös ebéden jelenjünk meg minél nagyobb számban. 

Részvételünket bejelenthetjük május hó 22-ig a Schalkház-szálló portásánál.
Telfon: 27-37.
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Elemi népiskolánk
Az evangélikus elemi népisko

lánk és óvodánk az A nyák napja 
alkalm ából legutóbb m egtartott 
m egható ünnepélye, m ely a nagy- 
közönség széles körében osztat
lan elism erést válto tt ki, fénye
sen igazolta mindazokat, akik 
népiskolánk szükségességét felis
m erték  és annak felállításáért 
küzdöttek.

Ez a m indenképpen nagy ered
m ény is alátám asztja egyházköz
ségünknek azt a törekvését, mely 
az egytanerős népiskolákat két 
tanerőssé akarja  fejleszteni. — 
Egyházközségünk azért te rv b e  
vette, hogy ez év  szeptem beré
ben m egnyitja a III. és IV. osz
tály t is.

Ezt az újonnan m egnyitandó 
osztályt csak abban az esetben 
tudjuk felállítani a fennálló tö r
vényes rendelkezések értelm é
ben, hogyha a tanév végén m eg
tartandó beiratkozások alkalm á
val legalább 71 gyerm ek je len t
kezik a két osztályba. Ennek biz
tosítása céljából a tanügyi bizott
ság felkérte az iskolánk m ellett 
működő Szülők Szövetségének 
buzgó és fáradhatatlan  hölgytag
jait, hogy a szám ításba jöhető 
evangélikus gyerm ekeket írják 
össze és h ív ják  fel az iskolaköte
les gyerm ekek szülőinek figyel
m ét a tanév  végén kezdődő be
iratkozásokra.

öröm m el állapíthatom  meg, 
hogy az összeírás teljes ered
m énnyel járt. m ert eddig kb. 80 
evangélikus gyerm ek beiratkozá
sa valószínű. Ez a szám még nö
vekedni fog, m ert iskolánk a re 
form átus testvéregyház iskolakö
teles tanulóit is testvéri szere
te tte l várja.

A tanügyi bizottság egyébként 
is m inden előkészületet megtett, 
hogy biztosítsa a két tanerős is
kolájának  zavartalan  m egnyitá
sát és m űködését. A vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium ban 
ígéretet kapott, hogy az állam se
gélyt a m ásodik tanerőre is biz
tosítják. M egtette az in tézkedése
ket ez év június havában m eg
tartandó tanítói választás tek in 
tetében is, m ert csak a szabály
szerűen és tö rvényes in tézkedé
seknek m egfelelően m egválasztott 
tanító  nyerheti el az állandó ál
lami hozzájárulást. A  pénzügyi 
bizottságot felkérte, hogy gon
doskodjék az iskolai kiadások és 
tanerők  alkalm azásával járó k ia
dások fedezéséről stb.

Végül megemlítem, hogy a le
folytato tt iskolalátogatások iga
zolták iskolánk tanulóinak á tla 
gon felüli előm enetelét, ami ké t
ségtelenül Strauch Friderika ta 
nítónő elv ita thatatlan  érdem e. — 
K érjük őt, hogy továbra is azzal 
a buzgalommal foglalkozzék ta 
nulóival. m int eddig tette  és ak 
kor iskolánk azzá a m intaiskolá
vá fejlődik ami a háború előtti 
időkben volt. Ügy legyen!

Dr. Mayer György, 
a tanügyi bizottság elnöke.

Három éves k isgyerm eket ra 
bolt el szerető szüleitől az indián. 
Őserdő m élyére rejtőzött el a 
gyerm ekkel. A tolvaj indián ad
dig cirógatta a gyerm eket, míg 
a végén elh itette a gyerm ekkel, 
hogy azért lopta el a szüleitől, 
m ert azok meg akarták  őt ölni. A 
kisgyerm ek elhitte a hazugságot 
s m eggvűlölte a szüleit. Indián 
m ódra élt tovább az erdő mélyén.
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A mai vezérige volt a konfir
mációi igém: „G yönyörködjél az 
Űrban és m egadja neked  szíved 
kéréseit." H álatelt szívvel tehe
tünk bizonyságot, hogy Istenünk 
ígéreteit valóra váltja. így  adta 
meg nekünk a Bethesda-árvahá- 
zat s így kap tuk  meg a női o tt
hont is, am iért már régen im ád
koztunk. Még most is olyan előt
tünk, mint egy álom. N agy dol
gokat cselekszik az Űr szemünk 
láttára. Ezzel szemben de sok mu
lasztás vádol is bennünket. Nem 
hogy eszközei volnánk az Űrnak, 
sokszor akadályai vagyunk. Is
tennek nem  nehéz kicsi vagy 
nagy által segíteni. Nem fejlőd
he te tt volna ki még jobban ez a 
m unka, ha mi még hűségesebbek 
vagyunk? Egyházunkban oly sok 
a tennivaló. Elsősorban m unká
sokra van szükség, akik Isten 
iránti hálából szolgálnak az Ű r
nak. A bethesdai m unkásoknak 
nagy szükségük volna a pihenés
re, ki áll be csak egy rövid időre 
is, hogy felváltsák azokat, akik 
egész életükkel örömmel szolgál
ják  az Urat, de mégis kellene a 
kikapcsolódás. Most, hogy még 
1—2 holdnyi gyüm ölcsöst is bé
reltünk, a m unka igen m egszapo
rodott. ö n k én tes  m unkásokra 
van szükség a női otthonban is. 
Egy kedves testvérünk, ki maga 
akadályozva volt, úgy oldotta 
meg a kérdést, hogy maga he

lyett napszám ost vett fel és kü l
dött. Szükségünk van bútorokra, 
hány  helyen  hever félreállítva a 
fölösleges bútordarab, hálásan 
veszünk kölcsönbe is, ugyanígy 
ágynem űt is köszönettel veszünk.

Itt m ondunk köszönetét m ind
azoknak, akik havonta bizonyos 
összeget ajánlottak  fel, így a már 
kapott bú torokért is hálásak v a 
gyunk. Ha összefogunk, köny- 
nyebb a kezdet nehézségeivel 
megküzdeni. Ha Isten segít, ősz
szel leány in ternátust is nyitunk. 
K érjük úgy a term észetbeni, m int 
a pénzbeli adom ányokat Zrinyi-u. 
4. sz. alá Szent-Istvány M arga 
címére küldeni.

(Fenti beszámoló a Bethesda- 
Egyesület m unkáját ism erteti. A 
Bethesda-Egyesület 1933-ban A l
sószoros 19. sz. alatt lé tesítette  
első szeretet-hajlékát. M ost a volt 
N em essányi-szanatórium ot vette 
bérbe, hogy ott egyedüálló nők 
részére otthont, nyáron a k irán
dulóknak szállást és a középis
kolás leányifjúságnak a tanév 
idejére in ternátusi ellátást bizto
sítson.)

Várkoly Miklós
RÁDIÓ- ÉS VILLAMOSSÁGI

vállalata

K a s s a ,  Kossuth Lajos-utca 3 
Telefon : 45-96.

Évek múltán azonban kitudódott 
az eset. A. szülők eljö ttek  a 
gyermekért, hogy hazavigyék, de 
a gyermek félt a szüleitől s to 
vábbra :s az i n d : annál akart ma
radni. Da am ikor az édesanyja 
síró szemeivel reánézett, hozzá

szaladt, megölelte, megcsókolta, 
akkor egyszeribe m egvilágoso
dott a gyerm ek előtt, hogy ki 
szereti őt jobban. — Igazi szere
letet csak egyházadban Jézus 
Krisztusnál találsz!

Terei Endre.

Beszámoló a Bethesda Egyesület működéséről
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1940. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS:
Bevételek: Előirányozva 1940-re
Lakbérjövedelem  —  ___. P 8.393.68 P 8.400.—
Kam atjövedelem  —_ __ P 136.51 P 400.—
Illetékjövedelem  ___ _„ P 935.49 P 660.—
ö n k é n te s  adom ányok P 1.386.58 P 1.000.—
Folyó és hátr. adók P 6.762.98 P 5.800.—
Előre nem láto tt jöv. P 267.82 P 225.—
Városi segély ___ ___ ___ P 514.26 P 515.—
Pénztáráthozat ___ P 5.526.68 P 5.526.68

P 23.924.— P 22.526.68
Kiadások:
Személyi kiadások ___ ___ P 6.919.93 P 7.648.09
Tárgyi kiadások —_ ___ P 5.050.51 P 3.000.—
Jótékonyság  —  —  — P 401.01 P 451.91
Közegyházi teher —  . . . P 416.44 P 174.—
Közadók ___ ___ —_ ___ P 5.255.38 P 3.826.—
Adm inisztráció ___ ___ P 1.822.78 P 1.540.—
Előre nem láto tt kiadások P 3.277.98 P 360.—

P 23.144.03 P 17.000.—
összbevétel: P 23.924.— Pénztárkészlet per 1940. jan. 1. P 5526.68
összkiadás: P 23.144.03 1940. dec. 1 P 779.97
M aradvány: P 779.97 Deficit P 4746.71

Vagyon-leltár per 1940. dec. 31.
Ingatlanok:
Kossuth Lajos-u. 3. sz. ház (lelkészlak) P 9.200.—
Kossuth Lajos-u. 23. sz. ház (iskola) ... ___ P 6.300.—
Kossuth Lajos-u. 25. sz. templom —- V a __ P 20.000.—
Luther-u. 25. sz. ház (Molitorisz) ._ ___ P 28.000.—
Temető (Forrás-utcai) — Va —  —._ ___ P 1.000.— P 64.500.—
Ingók:
Templom teljes berendezése (orgona, oltár,

szószék, keresztelő medence, padok,
harangok, kegyszerek, villam osberen-
dezés — egészben, 2 persely-állvány
pedig Va ré s z b e n )__ ___ ___ ._ . . .  P 1.760.—

Teljes iskolai berendezés ___ ___ —_ ___ P 300.— P 2.060.—
Tőkék:
Pénztárkészlet per 1940. dec. 31. ._ ___ P 779.97
A lapok és alapítványok ___ . . .  ..._ ___ P 3.639.02
Értékpapírok (Ke 32.500.— n. é. csehszlovák

állampapír) ___ ___ ___ . . . .  P 4.642.86 P 9.061.85
Követelések:
Előlegek _ _ _ _ _ _ _ .. ___ P 518.70

összvagyon: P 76.140.55
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Az egyházközség 1940. évi népmozgalmi adatai
A keresztség szentségében ré

szesült 44 gyerm ek, 21 fiú és 23 
leány.

Konfirm áltak 35-en: 20 fiú és 
15 leány.

H ázasságot kötött 16 pár.

Elhalálozott 33 egyháztag: 16 
férfi és 17 nő.

Az Ür szent vacsorájával élt 
1089 egyháztag: 371 férfi és 
718 nő.

Hozzánk betértek  12-en. Tőlünk 
k itértek  hárm an.

Terhek:
Alapok és alapítványok ___ ___ P 3.639.02 
Lelkész!:-; restaurálással kapcsolatos terhek P 1.000.—
A d ó te r h e k  ___ _ _ _ _ P  2 .600 —  P 7 .139 .02
összvagyc ___ __ ___
Terhek

. P 76.140.55 

. P 7.139.02 
P 69.001.53

Rónay László számvevő. Várkoly Miklós főgondnok.

1941. ÉVI KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT TERVEZETE:
Szükséglet:

Személyi kiadások ___ ___ . 
Tárgyi k iádások _ ___ _
Adm inisztráció __ ___ .
Jótékonyság ___ __1 . 
Közadók ___ ___ . 
Egyházi adók ___ ___ ___ . 
Előre nem láto tt kiadások ' .  
Iskola előre látható  deficitje egy 

m ellett ___ ___ ___ ___ . 
Légo felszerelések ___ ___ .

— P 7.949.— 
.. .  —  P 2.580.—

___ P 1.400.—
— ___ P 600.— 
.._ P 6.000.—
— —  P 700.— 
.. .  P 331.—
tanerő

— P 1.000.— 
.. .  —  P 700.—

P 21.260.—

Várható fedezet
Városi segély ___ ___ ___ ___ P 500.— 
Lakbérjövedelem  ___ ___ ___ ___ P 9.050.— 
Illetékjövedelem  ___AQ ___ ___ P 780.— 
Perselypénzek, offertórium  és adom ányok P 1.000.— 
K am atjövedelem  ___ ___ ___ P 100..—
Előre nem láto tt jövedelem  ___ __ P 620.—

P 12.050.—
Egyházi adókkal pótlandó hiány —_ ___ P 9.210.—

P 21.260.—

Rónay László számvevő. Várkoly Miklós főgondnok.
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Jó levegőjű, nógrádm egyei fa
luban az idei nyár betege egy 
középkorú gazdaember. A tüdő
vész verte  le lábáról. Levegőre, 
napra volna szüksége s zárt szo
bában fekszik. H iába az orvos rá 
beszélése. Neki nem tesz jót a 
levegő! Nem hisz az orvosnak. 
Szégyeli, hogy m ások szeme előtt 
k in t feküdjék a házon kívül. Ké
telkedése, h itetlensége egyenest 
a halálba viszi. — így van az 
ember a Szentírással is. K ételke
dik benne, hitetlenkedve tekint 
rá. S szégyeli is, hogy igazán alá
vesse m agát hatásának. De csak 
addig, míg egyszer úgy igazán 
meg nem tette . A kkor már tudja, 
hogy a Biblia Istentől eredő cso
dálatos hatalom!

vitéz Sréter Ferenc.

Gyülekezetünk 
belmissziói szervei:

M inden egyháztag szívügye a 
belmissziói élet. — G yülekeze
tünk belmissziói szervei ezek: 1. 
Luther-Szövetség. 2. Evangélikus 
Diakonissza Nőegylet. 3. Luther
kor. 4. Bethesda-egyesület. 5. 
Evangélikus Leányegyesület. 6. 
Czobor Erzsébet Leánycserkész
csapat. 7. Alvinczi Péter Fiú
cserkészcsapat. 8. D iákszövetség.
9. K eresztyén Ifjúsági Egyesület.
10. Gyerm ekgyülekezet.

Tagja vagy valam elyiknek? J e 
lentkeztél már?

Fleischer és Schirger Kassa
vas -  és v a s á r u n a g y k e r e s k e d é s
Fő-üzlet: FŐ-UTCA 2. Telefon: 2963, 29-64.

F i ó k ü z l e t e k :
F Ö - U T C A 3 8. T e l  e f o n :  29-62 

SZATHMÁRY GYÖRGY-U. 1. Tel.: 29-65 
HONVÉDEK-ÚTJA 21. Telefon: 29-61

Erő, egészség a magyar gyümölcs 
Gyümölcs különlegességek csakis 
a GÖmÖri gyümölcs vállalatnál
kaphatók, KASSA, LAKATOS-UTCA 4
Mérsékelt árak! Vidéki megrendelések azonnal 
eszközöltetnek. Cégtulajdonos : GALLÓ ISTVÁN

R o h r in g e r  G éza
első kassai dísztemetés rendező intézete

Kassa, Fő-utca 30.
Hullaszállítás a u t ó v a l  
az ország minden részébe

Támogassuk belmissziói egyesületeink munkásságát l
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Az Evangélikus Középiskolai Diákszövetség 
má j us hó 17-én, szombaton délután 6 óra 
30 perckor rendezendő ifjúsági előadásának

MŰSORA
*

hiúságunk küldetése. Tessényi Kornél ev. v. t. lelkész
előadása.

Reményik Sándor „Kövek zsoltára" című költem ényét sza
valja Gulyás Kató.

Petőfi—Huszka: Szeptember végén. Énekli Pcselár Ilona.

 ̂ Ady-költeményeket szaval Jávorszky  Anna.

Vallásos dalt adnak elő: Bartus Ilona, Gulyás Kató, Jakab 
Éva, Kertész Zsuzsa, Olcznói M arianne és Szurovy Katalin.

'  Fülöp Dezső: „Lélekharang" című 3 felvonásos színjátékát 
adják elő.

Szereposztás:

Varga András, ref. lelkész — H orváth Ottó.
H orváth Pál, ref. lelkész — Vánkos Jenő.
Polgárdi Kálmán, theológiai tanár — Széli Béla. 
özv. Petőné — Binder M árta.
M argit a leánya, A ndrás felesége — K ulhey Gabriella. 
V arga István, ügyvéd — Vánkos József.
Vince bácsi, szolga — Platthy Miklós.
Kovácsné, falusi asszony — Szurovy Kató.
Vilkovics, züllött falusi iparos — Kriszt András.
Doktor -— R uttkay György.
Maris, m indenes lány — Kálmán Magda.
Felköszöntő ■ asszony — Gulyás Kató.
Felköszöntő férfi —- Zimmermann Kurt.

Egyházi vegyeskarunk énekpróbái minden szerdán és pénteken este 
1 - 8 órakor vannak. Karnagy: S z á r a z  l e n ő ,  énekvezér.
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DEUTSCHE ECKE
Pf i ngsten

„Komm H eiliger Geist, H erre 
Gott!"

So rufen die Christen aller 
Zeiten. Auf den verheissenen 
Tröster w arten  alle diejenigen, 
die ih rer Unzulänglichkeit und 
Schwäche überführt w orden sirid. 
Selbst die Jünger. Sie versam 
m elten sich einm ütig und harrten  
auf die G nadenm itteilung. Sie 
durften es erfahren, wie treu  der 
Heiland ist. Unsere teure Kirche 
ist ein besonders gesegnetes 
W irkungsfeld des Heiligen Gei
stes. So w ar es in den vergange

nen Jah rhunderten  und so ist es 
heute noch. N ur sollen die Jü n 
ger Christi einm ütig beisam m en 
sein! Beten ohne Unterlass. De
mütig, aber voll himm lischer 
Hoffnung.
„Abw ärts fliessen alle Ströme, 
Seele, m erke wohl darauf!
Auch der Strom der Gottesgnade 
Nimmt nur abw ärts seinen Lauf, 
ln das Tal der Demut fliesst er, 
Dem er reichen Segen leiht,
Aber fern bleibt er den H öhen 
Eitler Selbstgerechtigkeit."

(Julius Sturm.)

An die lieben Glaubensbrüder 
und Schwestern deutscher Nationalität!

A uch wir M itglieder und Zu
gehörigen der altehrw ürdigen 
K aschauer evang. Kirchengem ein
de, die w ir uns zur deutschen 
N ationalität bekennen, wollen 
das Erscheinen, den Sinn und 
Zweck dieses seitens des K irchen
vorstandes neugeschaffenen und 
künftig sporadisch, also in ge
wissen Zeitabschnitten erschei
nenden und allen M itgliedern zu
gehenden Inform ationsblattes — 
als willkom menes Sprachrohr der 
K irchenleitung, auf das herzlichste 
und wärmste begrüssen.

In m einer Eigenschaft als V er
tre ter der Interessen und W ünsche 
der deutschen Seite unserer reli
giösen V erbundenheit, begrüsse 
ich und zolle warm e Anerken- 
nug dem um sichtigen Kirchen
vorstand, für die ergriffene Ini

tiative, zur Schaffung und A us
gabe dieser schriftlichen M ittei
lungen und wünche diesen sei
tens der Empfänger, für die sie 
bestimm t sind, eine warme Auf
nahm e und eine segensreiche 
W irkung. Sind diese Blätter doch 
berufen, auch allen jenen Glau
bensgenossen und Gem eindem it
gliedern von allen vorkom m en
den Ereignissen, M assnahmen, 
kirchlichen V eranstaltungen, V or
trägen etc fallw eise N achricht 
zu bieten, die keine Gelegenheit 
haben, die regelm ässigen G ottes
dienste oder religiösen V eranstal
tungen zu besuchen und bisher 
vielfach ganz unorientiert geblie
ben sind.

Diese Inform ationsblätter sol
len aber auch eine w erbende und 
befruchtende A rbeit ausüben und
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die Leserfreunde zu fleissigerer, 
persönlicher Teilnahme an allen 
kirchlichen Belangen und zur 
M itarbeit eines jeden M itgliedes, 
im Rahmen der jedem Einzelnen 
gebotenen M öglichkeit, anregen.

Ich benütze diese einbegleiten
den W orte auch dazu, die 
deutschen G laubensfreunde da
rauf aufm erksam  zu machen, dass 
jeden 2. und 4. Sonntag des M o
nats der Nachm ittags G ottes
dienst in deutscher Sprache, 
nach wie vor, regelm ässig abge
halten  wird und entspreche ger
ne dem ausdrücklichen W unsche 
des hochw ürdigen H errn Pfarrers, 
die deutschen V olksgenossen ein
zuladen, diese Einrichtung durch 
einen zahlreichen Besuch der um 
3 Uhr nachm ittags beginnenden

G ottesdienste zu ehren und da
durch ihre Liebe und V erbunden
heit zum H ause des H errn und zu 
seinem  heiligen W orte zu offen
baren — : „Eine feste Burg ist 
unser Gott!"

Mit g laubenstreuen G rüssen 
Julius Sohlmann,

II. K irchenispektor.

Unser nächster G ottesdienst in 
deutscher Sprache w ird am 
Pfingstmontag vorm, um V ili 
Uhr . abgehalten w erden mit 
Abendmahl.

Jeden  2. u. 4. Sonntag im M o
nat nachm ittag um 3 Uhr ist 
deutscher Gottesdienst.

Jeden  Donnerstag um V28 Uhr 
in der Früh ist M orgengottes
dienst in deutscher Sprache.

PAUSZ TIVADAR KASSA
Tulajdonos: SZAKMÁRY KÁROLY - Alapítva: 1833
Üveg- és porcellán nagykereskedés, tükörgyár és üvegcsiszolda

Központ: FŐ-UTCA 19 - Telefon: 24-23 és 20-22

Császár Ferenc
szűcs

Kassa, Kovács-utca 39,
Elsőrangú munka, szolid á ra k !

Bradovka Gyula
r u h a f e s tő ,  vegytisztitó- 
é s  g ő z m o s ó g y á r a
Alapítva: 1812 KASSA,
DEÁK FERENC-KÖRÚT 10

Lesch Ottó
vendéglő és étterem

K assa , F ő -u tc a  54

Szitányi Béla
ANGOL ÚRISZABÓSÁG

K A S S A
Kovács-utca 17.
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B A R C S  S Á N D O R
CUKRÁSZ
K A S S Á

Szathmóry György-u 36
Pontos és szolid kiszolgálás !

Horvay
András ú riszab ó

Kassa, Luther-utca 25.
Elfogad javítást és vasalást!

Felelős kiadó: Mohr Gedeon, Kassa, Kossuth Lajos-u. 3, Telefon: 39-96. Az értesítő ára 
20 fillér. Ezt az összeget Várkoly Miklós főgondnok üzletében (Kossuth Lajos-u. 31, } 
Molnár Endre (Nemzeti-tér 3), Fleischer és Schirger-cég pénztáránál (Fő-u. 2) kitett L 
perselybe kérjük beszolgáltatni. A  nyomdaköltség fedezésére felülfizetést köszönetté  *

fogadunk.
Nyomta „W iko" kő- és könyvnyomda, Kassa, Luther-utca 19. szám.

WIKO LITOGRÁFIA
"KÖNYVNYOMDA! * M Ü/N t4 z £T~Z 
•PLAKÁTOK, PROSPEKTUSOK, ■ • •

• LÍZL ET! -KÖ N  YVEK-, H!R LAPNYOMDA-


