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„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen'“
(I. Pét. 1,2 b)

Öszi kapunyitáskor ezt a ke t
tőt hozza köszöntésem  a hajlé
kokba és a szívekbe. Eredmé
nyes m unkához éppen erre a 
kettőre van szükség. Kegyelem 
és békesség hiányzik leginkább 
hajlékainkból és szíveinkből.

A háború kegyetlen, ö n m ag á
ban és következm ényeiben, ö n 
zésre, gyűlölködésre és tü re l
m etlenségre tanít. Viszont szi
lárd, öntudatos és hódító nem 
zetépítéshez, de a háború dia
dalmas viseléséhez is becsületes, 
lankadatlan  és k itartó  m unkás
kezek és m unkáslelkek milliói 
nyú jtják  idehaza a biztosítékot.

Kell az a m ásik erőforrás, a- 
honnan kegyelm et és békességet 
lehet meríteni. M inden időben. 
De különösen akkor, ha a terem 
tett világ és a terem tett ember 
hatóköre elm osódik s léte szabá
lyos, m egszokott esem ényeit más 
törvények lécével méri.

Az Isten országa sohasem  ren 
dül meg ősi törvényével: a sze
retettel. Ereje abban van, hogy 
a szeretetet nem követeli, hanem 
szeretetét kegyelm ével és bé
kességével ajándékozza nekünk. 
Bearanyozza a lelket, vidám  fényt

derít rá. Tiszta örömöt és a bol
dogság kio lthatatlan  lángját önti 
szét szíveinken keresztül ebbe a 
világba.

Tél közelít. Kem ény és zord 
lesz talán, mint már két eszten
deje. Fel kell készülni rá. ö sz tö 
nös ez  az előkészület. Aki csak 
teheti, gondoskodik a m úlhatatla
nul szükségesről. Fűtőanyag h a l
mozódik a pincékben, tápláló, 
üvegekbe zárt élelem, az é lés
kam rákban. Legalább is jóérzést 
kelt a felkészültség. De épp oly 
keserűség fakad ott, ahol a m os
toha viszonyok hagyták üresen a 
kam rákat.

Az élet m utatja meg, hogy 
helyes-e a jóérzés és a keserű 
ség. Teli pince és teli kam ra még 
nem véd meg a betegségtől és 
haláltól, ü re s  pince és üres kam 
ra még nem szolgáltat ki a be
tegségnek és halálnak. A téli elő
készületben a szívnek kell m eg
telnie. Kegyelemmel és békes
séggel. Kegyelem  éltet csak ben
nünket, békesség őriz csak meg a 
viszontagságokban.

Ki tudja, m ilyen vad társ sz e 
gődik az idén a téli fagyhoz? Ki 
tudja, m ilyen m egpróbáltatások

Ára 50 Síllér
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várakoznak reánk? Nem csak a 
kényelm ünk és fűtött szobánk fo
rog kockán. Nem csak egyéni 
életünk. Féltő szeretetünktől, 
imánktól, hűségünktől függ ha

zánk, nemzetünk. H itünket pedig 
csak mi őrizhetjük meg.

Ha van kegyelem . Ha szívünk 
egyensúlya a békesség!

Mohr Gedeon.

Ő szi gondolatok
Az őszt csak a költők ruház 

zák föl az elm úlás hangulatával, 
A term észet pihenni tér, de kü
lönben szerte a világban az ősz 
új m unkát, fejlődést, haladást je 
lent. Oj tanév  kezdetére tárják 
ki kapuikat az iskolák, a nyári 
pihenőtől felüdülten indul meg 
m indenütt a munka, az élet, d a 
loló újoncok sereglenek a leg
felsőbb H adúr hívó szavára a 
zászlók alá s valahol messze Ke
leten  új csatákra, új győzelm ek
re indul az európai nem zetek 
legjobbjainak dicsőséges serege, 
harcolva szent, nagy célokért, 
m elyek jelentősége messze tú l
nő a katonai és politikai hori
zonton, elérve az egyetem es em
beri célok m agasságát.

V ilágnézetek tomboló, ádáz 
harcai közepette a mi szűkebb 
kis világunk, egyházközségünk 
keretei között is új m unkát je
len t ez az ősz. M unkát, mely 
m egkísérli szorosan alkalm az
kodva az adott nehéz helyzethez 
betölteni azt a „program m talan 
program m ot", — mint Püspök 
U runk oly találóan jellem ezte, — 
m elynek legfőbb célja, hogy a 
mai válságos időkön úgy vezes
se át Egyházközségünket, hogy 
ne veszítsünk el egy hívő lelket, 
egy talpalatnyi földet sem az Ür 
m esgyéjében. Erőnk csekély, esz
közeink szerények, de hitünk 
erős és bízom benne, hogy nagy 
lesz k itartásunk is. Ú jjáéledt is
kolánk két tanerővel, négy osz
tállyal kezdte meg m űködését,

az elesettek  és betegek érzik már 
gyülekezeti diakonisszánk áldásos 
m unkájának gyümölcsét, v a la
m ennyi belmissziói szervünk újult 
erővel veszi föl szolgálatát.

Külön ki kell emelnem e he
lyen, hogy új, értékes m unkate
rület nyílt szám unkra. — Szepsi 
község evangélikusai, k iket az új 
ha tár elválasztott eddigi gyüleke
zetüktől s kiknek gondozása 
ideiglenesen a II. egyházközség
hez tartozott, azzal az óhajjal 
fordultak hozzánk, hogy szeretnék 
szórványukat egyházközségünk
höz csatoltatni. E lnyerve ehhez 
az egyházm egye jóváhagyását, 
őszinte h ittestvéri szeretettel üd
vözöljük Őket, hitbuzgó gondno
kukat, N eupauer Gyula testvé
rünket. Legyen számuk bárm ily 
csekély, nekünk érték  m inden 
hívő lélek, mi m indenkor azon 
leszünk, hogy kapcsolataink mi
nél m élyebbek és bensőségeseb
bek legyenek, s rem éljük, hogy 
Egyházközségünk kebelében meg
talá lják  azt, amit kerestek. Eb
ben a gondolatban izenjük Nékik 
az evangélium i hit ké t lánglelkű 
harcosának szavaival: „Ne csüg
gedj el kicsiny sereg!", hiszen 
„Erős vár a mi Istenünk!"

Dr. Engel Rudolf, 
egyházfelügyelő.

WIKO g ra f ik a i  müintézet
a Felvidék egyetlen keresztyén 
nyomdaüzeme. Kassa, Luther-u.
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Egyházközségünk őszi belmissziói munkarendje
O któber 12-én, vasárnapon a 

délelőtti istentiszteletet Zulauf 
Henrik, a budapesti Fébé dia
konissza anyaház igazgató-lelké
sze végzi, délután fél 5 órakor 
vallásos est lesz. Ezen a Fébé 
diakonissza anyaház főnöknője 
Dr. Farkas M ária tart előadást a 
diakonissza munkáról.

O któber hónapban körzeti gyü
lekezeti esteken  — e lap más h e 
lyén közzétett rend szerint — 
történ ik  meg a reform áció méltó 
m egünneplésének előkészítése.

Novem ber 9-én délelőtt az is
ten tisztele te t Járossy  A ndor ko
lozsvári lelkész a visszatért e r
délyi evangélikusok esperese 
végzi. — Délután fél 5 órakor a 
vallásos est keretében  tart 
előadást „Erdély és az Evangé
lium" címmel.

December 14-én a délelőtti 
istentiszteletet Túrmezei Sándor 
esperes-lelkész végzi. Délután fél 
5 órakor ,,Űj m agyar karácsony" 
címmel ádventi előadást tart.

Novem ber 13-án és 27-én Dr. 
Sziklay László főiskolai tanár

m indkét ízben fél 7 órai kezdet
tel előadást tart. főt. Túróczy Zol
tán püspök úr m áriabesnyői 
evangelizációja alapján.

Novem ber 20-án esti fél 7 órai 
kezdettel ném et nyelvű gyüleke
zeti est keretében ad elő „A jó 
tékonyság lélektana és m űvésze
te" címmel M argócsy A ladárné 
esperesné.

Ezenkívül m inden vasárnap 
esti fél 7 órai kezdettel nőegyle
ti bibliai óra van, m elyet M argit 
diakonissza testvér tart.

M inden szerdán este fél 7 órai 
kezdettel gyülekezeti bibliai óra 
van, m elyet a lelkészek tartanak.

M inden pénteken  este fél 7 
órakor a közösség tart összejö
vetelt.

Az összejövetelek  és előadások 
helye evangélikus elemi isko
lánk em eleti nagyterm e.

Ezen a helyen is szeretettel 
köszöntjük a szepsii szórványban 
élő evangélikus testvéreinket. — 
Szepsiben novem ber 16-án d é l
után istentiszteletet., decem ber 
7-én bibliai órát tartunk.

Hol vannak a fiatal férfiak?
A kárhogy is fog eldőlni az a 

gigászi küzdelem, am elynek aktíve 
is, passzíve is részesei vagyunk, 
az bizonyos, hogy itt nem csak a 
politikai, a gazdasági érdekek 
összeütközéséről van  szó. Talán 
még soha úgy nem folyt a küz
delem  a világnézetek, a szellemi 
erők között, m int most. Tudnunk 
kell, hogy életünk végső céljá
nak: Krisztus egyházának a lété
ről, vagy nem létéről is szó van 
ebben a küzdelem ben s tudnunk 
kell azt is, hogy éppen ezért a 
nagy harcot nem csak a fegyve

rek zaja fogja eldönteni. Sőt, 
erős m egyőződésünk, hogy a 
fegyverek szaván túl — ép
pen a leglényegesebb kérdés
ben, Krisztus kérdésében a hit 
vallás fogja m egadni a döntő 
szót. M inél többen állunk oda 
mellé, nem csak szóval, nem csak 
anyakönyvi kivonatunk, hanem 
saját tetteink, sa já t életünk ta 
nulságtételével, annál inkább biz
tosítjuk  a jövő igazibb, szebb, 
tartalhnasabb életét, egyszóval: 
Krisztus egyházának a győzel
mét: Aki ezt nem vallja, aki
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csak sült galam bot vár, az szé
gyenteljesen húzódhat meg majd 
a nagy szám onkérésnél és nem 
m ondhatja m ajd egy árva szóval 
sem, hogy résztvett a szenvedé
sek, nélkülözések árán kivívotl 
jobb, igazabb élet kialakításában. 
Éppen ezért: m inden férfinak, 
aki meg van győződve róla, hogy 
a mai élet rossz, bűnös, hogy a 
mai életen  változtatni kell: — és 
vájjon  m elyik egészséges, erő tel
jes fiatal férfi nincs m eggyőződ
ve róla? — ott van a helye az

egyház m unkájában, nem csak 
azért, m ert Európaszerte a fiatal
ság vette  át a vezetést, hogy így 
biztosítsa az apák m unkájának 
egészséges folytatását, hanem 
azért is, m ert szorgos, alázatos 
m unkával kell jelentkeznie: - -  
ime van utánpótlás. Egyházunk 
fiatal férfiai: vájjon  Ti megteszi- 
tek-e ezt a kötelességteket? Ott 
vagytok-e templomban, bib lia
órán, közgyűlésen, Luther-szö- 
vetségben, dolgoztok-e Krisztus 
egyházáért? Dr. Sziklay László.

Körzeti gyülekezeti estek
„K risztusnak beszéde lakozzék 

bennetek gazdagon m inden böl
csességben; tanítván és intvén 
egym ást zsoltárokkal, d icséretek
kel, lelki énekekkel, hálával zen- 
gedezvén a ti szívetekben az Ur
nák." (Kol. 3, 16.).

Lelkipásztornak nem is lehet 
egyéb kívánsága, m inthogy Krisz
tusnak  beszéde lakozzék h ívei
ben. Az ő beszéde bölcsesség, 
erő, boldogság. Az ő beszéde 
éle tet ad, igazságot tám aszt és 
Istenhez vezető nyílegyenes úttá 
feszül.

Pál apostol azt is megmondja, 
m iképen vehetjük  birtokunkba 
K risztusnak beszédét. Hármas 
célt tűz elénk. K ettőt a lelkipász
tor elé: a tan ítást és az intést. 
Egyet a hívek elé: a hálaadást.

Az Űr k ije len tésének  enge
dünk, am ikor az őszön körzeten
ként járjuk  végig a várost, hogy 
kisebb csoportokban gyakoroljuk 
a tanítást, in tést és hálaadást. 
Isten Szentleikének áldó ke
gyelm e folytán így gazdagodunk 
a K risztusnak beszédében.

V árosunkat kerü letekre  osztot
tuk. Ezek sorrendben a követke
zők:

1. Északkeleti körzet: A Liget
től északra, a M alom ároktól k e 
letre.

2. Északnyugati körzet: Fe
renc József-körút—K álvária-ut
cától északra, M alom ároktól 
nyugatra.

3. N yugati körzet: K álvária
utcától délre, Rákóczi-körúttól 
nyugatra, Szathm áry György-ut- 
cától északra.

4. Tábori körzet: Tűzér-utca, 
Rákóczi-körút és Szathm áry Gy.- 
utca között.

5. Dobó-utcai körzet: Szent 
István-körút, Tűzér-utca, Fischer- 
Colbrie Ágoston-utca és Honvé- 
dek-útja között.

6. Déli körzet: Fischer-C. Á gos
ton és M ünszter T :vadar-utcáktól 
délre.

7. Délkeleti körzet: Honvédek-

Magyar leszámítoló 
és pénzváltó - bank

kassai fiókja 
Fő-utca 53. sz. 

Telefon 30-60 és 30-61.
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útjá tó l keletre. M ünster Tivadar- 
utcától északra. H orthy Miklós- 
tér, Vorösm árty-tér, Bocskay-kör- 
ú ttól délre.

8. Belvárosi körzet: Szent Ist- 
ván-körút, H orthy M iklós-tér, 
Bocskay-körút, M átyás király- 
kőrút, Ferenc József-körút és Rá- 
kóczi-körút között.

M inden kerületben egyízben 
az ősz folyam án gyülekezeti es
tet tartunk. Ezeknek a gyüleke
zeti esteknek időpontja és helye 
a következő:

1. O któber 16-án: Északkeleti. 
Jókai-u. 1. Luther-ház.

2. O któber 18-án: Északnyuga
ti. Tompa M ihály-utcai elemi is
kola.

3. O któber 21-én: Nyugati. Ke
reskedelm i középiskolában.

4. Okt. 23-án: Tábori. Leány- 
polgári iskolában.

5. O któber 25-én: Dobó-utcai. 
Kinizsi-utcai iskolában.

6. O któber 26-án: Belvárosi. 
Evangélikus iskolánkban.

7. O któber 28-án: Déli. Bárcai- 
úti elemi iskolában.

8. O któber 30-án: Délkeleti. 
Jaross Andor-utcai elemi iskolá
ban.

A gyülekezeti estek kezdete 
m indenkor esti fél 7 óra.

Ezekre a gyülekezeti estekre 
szeretettel h ív juk fel Kedves 
Testvéreink figyelmét. Csak m úl
hatatlan  ok tartson bennünket 
távol tőlük!

R e f o r m á c i ó
Október a reform áció hónapja. 

1517. október 31-én szögezte ki 
Dr. Luther M árton új időket és 
új é le tet eredm ényező 95 tételét 
a w ittenbergi vártem plom  kapu
jára. Az idei október áldott al
kalom, hogy ism ét m egszívleljük 
ezeket a tételeket. H allgassuk 
meg egyiket m ásikat:

1. M időn a mi U runk és M es
terünk, a Jézus Krisztus így 
szólt: „Térjetek meg", azt akar
ta, hogy az ő híveinek egész éle
te e földön folytonos m egtérés 
és bűnbánat legyen,

4. A töredelm esség m indaddig 
tart, míg csak az ember önm agá
val. elégedetlen, vagyis az igazi 
m egtérés, a m ennyeknek orszá
gába való bem enetelig sohasem 
szünetel.

7. Isten senkinek sem bocsátja 
meg bűnét, aki a pap, m int Isten 
helyettese előtt magát tö redel
m esen meg nem alázza.

32. M estereikkel együtt örök

kárhozatra ju tnak  mindazok, a- 
kik azt képzelik, hogy bűnbocsá
tócéduláik folytán üdvösségük 
biztosítva van.

62. Az egyháznak igazi és va
lódi kincse az Isten kegyelm ének 
és dicsőségének szent evangé
liuma.

63. Ez a kincs pedig m éltán a 
leggyűlöletesebb, m ert ennek 
folytán lesznek az elsők u tol
sókká.

64. A  búcsú kincse pedig m él
tán  a legkedveltebb, m ert ennek 
folytán az utolsók elsőkké lehet
nek.

94. A rra kell in tenünk a k e 
resztyéneket, hogy az ő fejüket 
a Krisztust, kereszten, halálon és 
poklon keresztül követni igye
kezzenek.

95. Hogy inkább sokféle szo- 
rongattatás között jussanak  bé a 
m ennyországba, mintsem hogy 
m agukat hamis békességgel ál
tassák.
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Töredelemmel, bűnbánattal és 
m egtéréssel készüljünk föl a re
formáció m éltó m egünneplésére!

A reform áció m egünneplésének 
rendje ez idén a következő: 

O któber 31-én d. e. V ili-kor 
ifjúsági istentisztelet ú rvacsora
osztással a templomban. Utána

kb fél 12-kor ifjúsági ünnep.
O któber 31-én d. u. 6 órakor 

gyülekezeti reformációi istentisz
telet a templomban.

Novem ber 2-án, vasárnap, a 
délelőtti istentisztelet keretében 
ném et nyelvű gyülekezeti refor
mációi istentisztelet.

Az Űr Jézus azt mondja, hogy 
a beszéd, m elyet ő mond, nem az 
övé, hanem  az A tyáé. Ezért jól 
vigyázzunk és őrizkedjünk bár
m ely más igének, bárm ely más 
tudom ánynak elfogadásától, mely

nem az Űr Jézus szájából szár
mazik; akkor biztosan m egtalál
juk Istent s nem  tévedünk, de 
m áskülönben közelébe nem ju t
hatunk.

Dr. Luther Márton.

Számvevő félévi jelentése
(1941. I. 1.— 1941. VI. 30-ig.)

Bevételek:

Lakbér j övedelem P 4.430.42
K am atjövedelem P 38.30
Illeték jövedelem P 455.83
Perselypénzek, offer- 

tóriumok. adom. P 406.52
Egyházi adóbev. P 3.842.99
Előre nem  láto ttak P 675.52
M últ évi pénztárm a

radvány P 779.97
P 10.629.55

összesen P 10.629.55

Kiadások:
Személyi régié P 3.291.38
Tárgvi kiadások P 1.820.61
Jótékonyság P 540.33
Közegyházi teher P 194.—
Közadók P 2.009.15
Adm inisztráció P 1.124.31
Előre nem látott 

kiadások P 271.06
összesen: 9.250.84

Pénztárkészlet mint 
egyenleg P 1.378.71

összesen P 10.629.55

A szám vevő ezen jelen tését a 
számvizsgáló bizottság 1941. VI, 
30-án m egtarto tt ülésében és a

pénzügyi bizotság 1941. VII. 29- 
én m egtartott ülésében vizscgálta 
meg és hagyta jóvá.

Kedves Asszonytársaim!
Tavaszi beszámolóm óta a sok 

nehézség ellenére gyorsan múlt 
el az idő. Nem is akarom  elhin
ni, hogy ú jra  a tél kezdetén ál
lunk, új m unkakör és program  
előtt. A  legutóbbi választm ányi 
ü lésen és a reá következő alap
szabályokat módosító, rendkívüli

közgyűlésen volt alkalm uk a 
megjelenteknél-; idei terveinket 
meghallani. Nagyon örülnék, ha 
többi kedves asszonytársam  is 
m eghallgatná kérésem et és é r
deklődéssel venne részt m un
kánkban.

E hó, aasz október 12-én látó-
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gat meg m inket a FÉBÉ diako- 
nissza-anyaház főnökasszonya, 
Zulauf H enrik igazgató-lelkész 
úrral egyetem ben. A vasárnapi 
istentiszteletet Zulauf Henrik 
lelkész úr tartja . Ezzel kapcso
latban tudom ására juttatom , asz- 
szonytestvéreim nek és kedves 
hozzátartozóinak, h o g y . m inden 
vasárnap este fél 7 órakor a dia
konissza, M argit testvér, tart 
vallásos estet. N agyon kérem , je
lenjenek meg minél szám osab
ban, hogy belmissziói összejöve
teleink által közelebb jöjjünk 
egymáshoz.

A nehéz idők m iatt ez idén 
nem tartjuk  meg szokásos és 
m inden hó első hétfőjén rende
zett teadélutánjainkat, ellenben 
nagyon kérem  asszonytársaim at 
hogy az erre szánt összeget, 
vagy  egy részét, a ján lják  fel az 
iskola tám ogatására.

Az evangélikus iskola évszá
zadok óta olyan szükséges és 
életbevágóan fontos alkatrésze 
volt az ev. egyháznak, mint akár 
egy agilis presbitérium , vagy egy 
jó lelkész. Egy gyerm ek, ha 
evang. szellem ben nevelve kezdi 
el az életét, ritkán fordulhat elő, 
hogy egyszer bárm ilyen oknál 
fogva elhagyja hitét. Ma m ind
nyájunknak az a főcélja, hogy 
iskolánk első iskolává dolgozza 
fel magát, am ilyen régen, volt az 
én koromban. Evangélikus isko
lánk oly magas nívón állott, 
hogy k itün tetés volt az, ha fel
ve ttek  egy gyerm eket oda, s ha 
az ev. elemiből a gimnáziumba 
került, bizonyos tisztelettel ve t
ték  tudom ásul a tanárok, hogy 
az ev. elem it végezte el. Ez már 
kezesség volt arra, hogy jó a- 
lappal m egy az a felsőbb isko
lába.

N őegyleti m unkánknak is ak

kor van eredm énye, ha kellő 
evangélikus lélekkel rendelke
zünk. Hol találjuk meg az u tán 
pótlást? Csak gyerm ekeinkben! 
Ezért kérem  az evangélikus h í
vőket, am ennyire vagyoni he ly 
zetük engedi, tám ogassák az is
kolát, hogy fizethessük rendesen 
nehéz m unkát végző tanító inkat 
és úgy szerelhessük föl az isko
lánkat, m int ahogy a mai idők 
azt m egkívánják.

Kedves asszonytársaim at ké
rem, jö jjenek  el hétfőn délután 
V2.5—V-26 közötti megbeszéléseink" 
re, hogy régi kedves összekötte
tésünk ne szakadjon meg. A tea 
délutánok helyett, száraz délutá
nokat rendezünk m inden hó első 
hétfőjén. Hozzanak kézim unkát, 
m aradékpam utokat, hogy a harc
téren szenvedő, küzdő kato 
náinknak köthessünk. A k a rá 
csonyi vásár tervbe van véve, 
ha akadálya nem lesz, úgy a m eg
szokott időben meg is tartjuk.

Erős vár a mi Istenünk!
Dr. Farkas Józsefné,
a nőegylet elnöke.

I S T E N E M !
Mióta hordozom a terhet,
Kegyelemnek ismerlek.

Reád a legdrágább szót keresem: 
Dicsőség? Fenség? Nem! Kegyelem!

Mikor* a baj ajkamról zokszót csikar 
S messzire sodor a szélvészes vihar;

Mikor napfényben enyelgőn-játszin 
Rámborul a mennyei opálszín;

Mikor túl apró-csepró gondokon 
Országodért verejtékkel dolgozom,

Uram, egyedül Te vagy velem: 
Megváltó Szentség, drága kegyelem!

Mg.
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Minden nap új erő!
Dr. Urbán Ernő szarvasi előadásának bevezetése 

és a bibliaolvasásról szóló része
Isten felé, Krisztus felé, fel

felé kell elcsendesednünk. Várni 
Reá. Szavára, parancsára. Az en
gedelm esség készségével. — Na
ponként,. Hitet, szeretetet, megj- 
igazítást, rem énységet naponként 
kell vennünk. Ügy, am int a 
petróleum lám pát naponként kell 
m egtölteni és tisztítani, hogy v i 
lágítson. Am int Izrael népének 
naponként kelle tt szedni a m an
nát. M ásnapra megbűzhődött! 
Ügy, amint naponként eszünk és 
alszunk. Feltétlenül szükséges ez 
a napi elcsendesedés — és még
se „muszáj". Ellenkezőleg. Sza
bad! Drága kiváltság, lehetőség. 
— A magános elcsendesedés je 
lenti az e lre jte tt életünket. — 
Olyan, mint a fa gyökere. El van 
rejtve, mégis a legfontosabb. 
Táplálékcsatorna és tartó  erő. 
N éhány perc jut rá a legelfog- 
laltabb em bernek is. S a felvett 
üzenetet napközben is forgathat
ja magában.

A biblia nem törvénykönyv. 
Krisztust kell keresnünk benne 
mindenütt! Az első az, hogy mit 
ad Isten, mit cselekedett és cse
lekszik. Csak aztán jön az, hogy 
mit parancsol. — Az első teen 
dőnk az. hogy megértsük, éspe
dig helyesen értsük meg. A leg
egyszerűbb em ber is m egértheti. 
De ne a „füle viszketése" sze
rint akarja  érteni. (II. Tim. 4:3.) 
Nem kell ehhez tudás, sőt még 
hit se. Hiszen a hitet is adja a 
biblia. — Engedelmeskedni kell 
néki, mert csak akkor haladunk 
előre a helyes m egértésben. — 
Ism erni kell az egész bibliát. Fő 
üzenete az evangélium . Rendsze
resen kell olvasni. Nem jós

könyv, amit csak felcsapok vala
hol. Rendetlen táplálkozás az 
ilyen, ami könnyen vezethet 
gyom orrontásra. A rendszeres ol
vasásban jó vezérfonalak is se 
gíthetnek — Meg kell tanulnunk 
hallgatni rá, félretéve azt is, amit 
m ár tudunk. Igen fontos ez. —- 
A közös tanulmányozás is igen 
fontos. Egynek m agánosán soha
se ad annyit az ige, mint együtt 
többnek. Ha m égse volna senki, 
akivel-akikkel együtt tanulm á
nyozhatnám, kaphatok közössé
get jó könyveken át is. — A leg
fontosabb pedig: kérni a Szentlé
lek vezetését. A mi dolgunk: ke 
resni az igazi-eredeti értelm ét az 
igének, figyelem be véve ehhez 
az egész szakaszt és nem csak az 
összefüggésből k iszakítottan m a
gát az illető igét. A. m ásik dol
gunk pedig: engedelmeskedni a 
m egértett igének.

Fleischer és Schirger
vas-, vasáru- és szénnagykereskedés

Kassa
Főüzlet: Fő-utca 2. Telefon : 29-63, 29-64 
Fióküzlet: Fő-utca 38. Telefon 29-62 és 

Honvédek útja 21. Telefon: 29-61. 
Villamos és rádió osztály: Szathmáry 

György-utca 1. Telefon: 29-65 
Széntelep ; Bocskay-körút 13. tel. : 31-45.

Adriányi és Markó
vas- és szén n agyk eresk ed és

Kassa
Vasüzlet: Fő-utca 1, tel. 27-40. 
Szénüzlet: Kossuth Lajos-u.21, 
telefon: 26-79.



EVANGÉLIKUS ŐSZI ÉRTESÍTŐ 9

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, 
és az fiam lesz nékem,“

(Jel, 21, 7)

Győzelem, örökség, Isten és 
istenfiúság — , micsoda súlyos 
szavak ezek! M ár m ilyen nagy 
dolog az, m ikor más ember é le 
tében fordulnak elő. Hogy m eg
dobban a mi szívünk, am ikor hal
lunk győzelemről, nagy örökség
ről! Hogy eltölti a mi szívünket 
a csodálat, am ikor valaki bi
zonyságot tesz arról, m iként 
nyúlt bele a hatalm as Isten az ő 
életébe! De hogy esünk zavarba, 
am ikor a mi szem élyes isteníiú- 
ságunkról kellene nyíltan  vallást 
tennünk! Pedig Isten az ő Igéje 
által mindig nekünk szól és ró 
lunk beszél. A te győzelmedről, 
a te örökségedről, a te szem é
lyes Istenedről és a te istenfiú- 
ságodról. Kedves evangélikus if
júság, ne tartsd  m agad m éltat
lannak arra, h o g y  a Szentírást 
évezredeken át éppen a te számod
ra íra tta  Isten. Számára egyetlen

Felvidéki Kereskedelmi 
Bank Részvénytársaság

Kassa
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
leányintézete. - BETÉTEKET a legjobban 
gyümölcsöztek - KÖLCSÖNÖKET a leg- 
jutányosabban folyósít. - Foglalkozik a 
BANKÜZLET minden ágával. - Telefon
számok : Kassa 22-33, 32-32. - Távirat
cím ; Commerz Kassa.

CSÉSZÁR FERENC
szűcs
K A S S A ,  KOVÁCS-UTCA 39 

Elsőrangú munka, szolid árak!

ifjú lélek fölér az egész terem 
tett, világgal. Még annál is töb
bet jelentesz számára. Igenis, te 
tőled várja  a győzelmet, neked 
adja a teljes örökséget, a te Is
tened akar lenni és téged az ő 
fiai sorába hív. Tudom, hogy 
m indennapos harcban állsz. Talán 
már m egtapasztaltad azt is, hogy 
csupa harc az élet. N éha már 
vágyódtál is fegyverszünetre, 
m ert úgy látod, hogy a harc csak 
ritkán ér a te győzelm eddel vé
get. M intha ellened volna min
den és m indenki; sőt sa já t m a
gad is önm agadnak. Fojtogat egy 
láthatatlan  ellenség, ki után hiába 
.nyúlsz karjaiddal: mindig rajtad  
marad, mint súlyos teher nehe
zedik rád és teszi e lv iselhetet
lenné ifjúságodat. M inden ö rö
m ödet m egkeseríti és m inden 
m unkád lendületét megkötözi. 
Bizonyára m agadban kerested 
mindig a hibát. Ez sokszor k i
sebbrendűségi érzéseket válto tt 
ki belőled és még inkább elvette 
kedvedet. Még életed  is fölösle
gesnek látszott ilyenkor. M eg
mondom neked, mit tégy, hogy 
győzelmes legyen életed, hogy 
m indazt az életvagyont, örömöt, 
eredm ényt, sikert, földi és meny- 
nyei üdvösséget örökségül bír
hasd: a hatalm as Istent hívd se
gítségül Fia nevében! Tedd lábai 
elé eddigi sikertelen  harcaidat, 
és ő m egtanít győzedelmes é le t
re, m elyben m aga az Istenért való 
harc lesz legnagyobb gyönyörű
séged. Nem csekély  jutalom ért 
folyik az, de a teljes örökségért. 
A harc olyan heves, hogy egye
dül győzelm eskedned nem lehet.
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Isten melléd állíto tta  az egész 
evangélikus ifjúságot. Azt teljes 
egészében szolgálatodba adja, té 
ged pedig az egész ifjúság szol
gálatába küld. V ájjon m agadra 
akarod-e venni Kain nem törő
döm ségének súlyos következm é
nyeit? Az Isten téged is földön
futóvá tesz majd, hogy soha 
örökre békességedet nem találod.

Ism ered az evangélikus ifjú
ság gyülekező helyeit: a Diák- 
szövetség I. csoportja (fiúgimná
zium I.—III., leánygim názium  I.— 
II. o.), m inden m ásodik szerdán 
d. u. 4—5-ig, II. csoportja (fiú
gimnázium IV.—VIII., leánygim 
názium III.—VIII. o.), minden 
m ásodik szerdán d. u. 5— 6-ig. A 
legközelebbi gyűlések október 
15-én lesznek. Gondolkozzál afe

lett is, vájjon nem vár-e reád, 
mint evangélikus fiúra és leány
ra  tiszta m agyar jellem ek neve
lését maga elé tűző cserkészcsa
patunk? Azt gondolod, hogy a 
lesújtó  kritika felment téged? 
Nem evangélikus, sem nem m a
gyar az az ifjú és az a leány, ki 
boldogan látja  akár egyik, akár 
másik vergődését. Rajtad múlik, 
hogy virágzó közösségeket a ján 
dékozzunk az u tánunk jövők szá
mára. A fiúcserkészcsapat ú j
jászervező és toborzó gyűlését 
most szombaton, október 1 1 -én, 
d. u. 3-kor tartjuk.

Fel az új, győzelmes életre. 
Erős vár a mi Istenünk!

Tessényi Kornél,
vallástan ító  lelkész.

Evangélikus iskolánk
A Tavaszi Értesítőben vázol

tam azokat a feladatokat, am e
lyek m egvalósítása — iskolánk 
fejlesztése érdekében — első
rendű kötelességünk volt.

ö röm m el jelenthetem , hogy a 
nyár folyam án kitűzött céljainkat 
m inden irányban elértük és 
m egvalósítottuk.

Iskolánkat a m ásodik osztály- 
Ival kibővítettük, tanerőit — 
rendes tanítói m inőségben - m eg
választottuk Strauch Friderika és 
Javorniczky Ervin személyében. 
Az állam segély biztosítása érde
kében szükséges intézkedéseket 
foganatosítottuk. De ezeken fe
lül, az egyházközségünk hathatós 
tám ogatása mellett, tan term ein
ket rendbehozattuk, az iskola 
padjait kifestettük és iskolánkat 
a legszükségesebb tanszerekkel 
felszereltük.

öröm m el jelenthetem  végül, 
hogy városunk evangélikus kö

zönsége az iskolánk fejlesztésé
re hívó szózatunkat m egértette 
és teljes egészében m agáévá te t
te, m ert a m ásodik osztály fel
állításához m egkívánt 71 tanuló 
helyett iskolánkba 100 tanuló je 
lentkezett.

Ez a fejlődésben lévő iskolánk 
m indenben megérdemli, hogy 
egyháztagjaink anyagilag is tá 
m ogassák és azért szeretettel k é 
rem őket, hogy sorakozzanak az 
iskolánkat anyagilag tám ogató 
egyháztagjaink közé.

Az iskolával kapcsolatos to
vábbi feladataink, most már in
kább a m egválasztott tanerők 
feladatai, akiket m egválasztásuk 
alkalm ából e lap ú tján  is szere
tette l üdvözlök, am ennyiben ed
dig más irányú kötelességeim  eb
ben m egakadályoztak.

Dr. Mayer György,
az iskolabizottság elnöke.
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Olyan sokszor előfordul ez a 
két határozatlan  szám a bibliában. 
Legtöbbször egym ással kapcso
latosan és legtöbbször nagyon 
szomorú dolog az, amit kifejez.

M indegyik szó az e lkövetke
zendő örökkévalóság birtokosai 
számát jelöli meg. És éppen ez a 
szomorú ezen számokban, hogy 
a ,,sok" mindig a rosszat, az 
örök-kárhozatra induló, tiszta élei 
után nem vágyó em bereket je 
lenti. „Tágas az a kapu és kes
keny az az út, am ely a veszede
lem re visz és sokan vannak, 
ak ik  azon járnak. — Szoros az a 
kapu  és keskeny az az út, amely 
az é le tre  visz és kevesen  vannak, 
akik m egtalálják a z t"  (Mát. 
7:13— 14.)

Ez a szomorú elosztás már az 
Ó-szövetség elején  is elénk áll. 
Az özönvíz történetéből is azt 
láthatjuk, hogy az emberiség 
legnagyobb része elpusztult, mert 
a gonosznak engedtek és a bűnt 
cselekedték. A  kis része, egé
szen számot sem tevő kis része: 
Noé és családja m enekült csak 
meg. Azután Sodorna és Gomora 
pusztulásából csak Lót m enekült 
meg. A pusztai vándorlásnál is, 
Istennek el kelle tt veszítenie a 
sokaságot, m ert nem dicsőségé
re, hanem  szégyenére volt a ma
ga zúgolódásával, bálványim ádá
sával. (IV. Móz. 14., I. Kor. 
10:5).

Az Újszövetségben egészen v i
lágosan elénk áll az Úr Jézus 
példázataiból, figyelm eztető be
szédjeiből, üzeneteiből. (Jel. K.). 
„Sokan vannak  hivatalosok, de 
kevesen a választottak." (Mát. 
24:14). „És mivel a gonoszság 
m egsokasodik, a szeretet sokak
ban m eghidegül. De, aki m indvé

gig állhatatosan marad, az idve- 
zül." (Mát. 24:12, 13.) .Ián. ev. 6. 
részében olvashatunk arról, hogy 
az Űr Jézust követte  ugyan elő
ször sokaság, hogy hallgassa Öt 
(22. v.), de m ikor az Űr ha tá ro 
zottan m egm ondja nekik, hogy 
mitől kell elszakadniuk, elvál- 
niok, hogy elnyerhessék Krisz
tust, az „Életet", hogy életök le
gyen (66 v.). „Ettől fogva sokan 
visszavonultak az ő tanítványai 
közül és nem jártak  többé ő 
vele."

Volt hozsannázó sokaság, mely 
követte a jeruzsálem i bevonulás
nál az Úr jézust, de ez a sokaság 
pár nap m úlva feszítsdmeg-et 
kiáltott.

„De van Sárdiszban egy kevés 
neved, azoké, akik nem fertőz- 
te tték  meg a ruháikat: és fehér
ben fognak velem  járni, mert 
m éltók arra." (Jel. 3:4.)

K eresztyény testvérem , állj 
meg. Ne menj a tömeg, a világ 
után. Nézd meg azt a kis csapa 
tot, azt az egy pár embert, aki 
az ellenkező irányba halad.

144000. Ez a szám szerepel a 
Jel. könyve 14, r.-ben. — M ilyen 
kegyelem  és m ilyen csoda. M in
den idők „keveseinek", „egyné- 
hányának", „egy-kettőjének" az 
összege. Ezeknek a hom lokukon 
lesz írva az A tyának a neve. Akik 
áron vé te ttek  meg, drága áron, 
a Krisztus vérén. Ez mosta őket 
tisztára. Ezek nem a töm eg után 
mentek, hanem  Krisztust k öve t
ték.

Tőlünk, mi tőlünk függ, hogy 
a sokaság felé m együnk-e, vagy 
a keskeny úton indulunk e l . . .?

Margit testvér.

Sok —  kevés
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Keresztyén Ifjúsági Otthon
H áború van. A világon min

denfelé igen sok m unkaalkalom  
jelentkezik és sok más viszont 
szünetel. Az ember, a m agyar 
em ber szám talan múlandó é lve
zetről lemond a nagy cél eléré
séért: N agym agyarország feltá
m adásáért.

Evangélikus Ifjú!
Az egyház életében is ilyen 

háború van. A sátán harcol és 
győzni akar az Isten örök igaz
ságán. Téged is, engem is fogság
ban. tart és nem enged az édes 
anyaszent.egyház szárnyai alá. 
M int van m agyar ember, aki le
mond múlandó élvezetekről a 
haza érdekében, hasonlóan van 
h ithű m agyar evangélikus is, aki 
a haza nagy áldozatai m ellett ké
pes még nagyobb áldozatot hoz
ni az egvház érdekében, a Te é r 

dekedben is. Az egyházi m unka 
nem korlátozódik, hanem  bővül 
és diadalm askodik a sátán ha r
cán. Isten kegyelm éből és a h it
hű evangélikusok áldozataiból 
van ma a Luther-u. 25. számú 
házban Keresztyén Ifjúsági Ott 
hon, m elynek kapuja nyitva van, 
meleg, fűtött szobái téged is, en
gem is várnak. Bent Isten lelke 
m unkálkodik. lőjj hát testvér, az 
egyházi m unkában légy részes, 
így  győzni fogunk a sátáni ha rc 
ban. Szabadulj meg Te is, én is 
a sátán bilincseitől, hogy m eg
újult evangélium i h ittel h irdet
hessük Isten  örök igazságát: 
N agym agyarország feltám adását.

Erős vár a mi Istenünk!
Molnár Endre,

egyháztanácsos, a KIÉ elnöke.

Szitányi Béla
ANGOL ÚRISZABÓSÁGA

K A S S A  
Kovács-utca 17 szám

„Senki meg ne botránkoztasson egye! is a kicsinyek kö zü l..,“
olvassuk a Bibliában s ez az in
tés azt a gondolatot fejezi ki, 
hogy m indnyájan felelősek va
gyunk a gyerm ekért. Ügy gon
dolom, hogy nem lesz érdekte
len, ha itt a szoktatásról írunk 
valam it.

H ogy mi a szokás — tudjuk  —: 
berdegzett cselekvés. Azt is tud
juk, hogy vannak  rossz és jó 
szokások. V annak ugyan szoká
sok, am ikre a hajlam ot, a ha jlan 
dóságot örököltük. Ámde a szü
lőnek azon kell lennie, hogy mi
nél több jó szokás éljen a gyer
mekben.

Segíthet a szülőnek az óvoda 
és — fordítva? -— Igen!

M ikor a gyerm ek feljön az 
óvodába, sokszor köszönni sem 
tud. Elsősorban m egtanul a 
gyerm ek köszönni. Rászokik. —

Rászoktatjuk azután a pontosság
ra, a rendre, a tisztaságra. Nem 
célunk az óvodai élettel részlete
sen foglalkozni, csak annyit, 
hogy nem csak külső dolgokban 
fog iiyform án szokásokat felvenni 
ni, hanem  — ami a fontosabb — 
belső dolgokban is. M ert ott van 
a gyerm ektársadalom ban — te 
hát nem egyedül, lassan m egta
nulja, hogy m ások is vannak a 
világon, m ások is szeretnének 
játszani - figyelmes lesz. Észreve-
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szí, hogy k ispajtása  uzsonna nél
kül jött. kész vele tízóraiját meg
osztani stb. Azután még egy fon
tos dolog, amit már otthonról 
kellene hoznia a gyerm eknek 
szokásként: az imádkozást.

M egtanulja és megszokja, hogy 
evés előtt és u tán  m indig im ád
kozni kell, hogy ha lefekszünk 
és felkelünk, mindig imával 
kezdjük és fejezzük be a napot. 
A rá- és leszoktatás csak kezde
te a nevelésnek, m ert arra kell 
gondolnunk, hogy a szokásból 
egyszer tudatos cselekvés, érte l
mes viselkedés válik. A rá- és 
leszoktatásban vigyáznunk kell, 
hogy föl ne cseréljük a kettői.

Kis óvodással történt, ki otthon 
ebéd előtt kis testvérével együtt 
elm ondta az asztali imát, m ire az 
édesapa ridegen intette  le a 
gyerm ekeket: ,, N álunk ez nem 
szokás!“

Itt segíthet a szülő az óvodá
nak. Az elkezdett m unkát foly
tatnunk  kell. Szoktatgassuk gyer
m ekeinket türelm esen odahaza 
is. Kérdezzék ki kis imáit, ver
seit, m ondassák el otthon is min
den időben, evés előtt, lefekvés
kor. Az imádkozó gyerm ek m el
lett álljon ott az imádkozó csa
lád, m ert legszebb jutalm a a szü
lő életének, ha gyerm ekei nem 
állanak  m ajd egyszer vádlóként 
előttük.

Simon Berta,
óvodánk vezetője.

ifj. R ohringer Géza
NŐI-, FÉRFIDIVAT 
ÉS RÖVI DÁRU

KASSA, Fő-utca 71. szám

Beszámoló a Bethesda Egyesület 
1931. évi működéséről

Ha ezen évre visszatekintek, 
II, Tim. 6, 6-ra kell gondolnom. 
Ez az ige fejezi ki ez év tapasz
talatát: ,,De valóban nagy nyere 
ség az istenfélelem, m egelége
déssel.“ Az a ,,de" szócska nem 
hiába van ott. A  term észetes em 
bernek igen sok ellenvetése van, 
Hogy is lehet elégedett az em 
ber, am ikor csak panaszra van 
oka. Isten igéje tovább azt m ond
ja: „Ha van élelm ünk és ruhá
zatunk, elégedjünk meg vele". 
De ki m egelégedett a világban? 
Volt alkalmam  olyan em berek 
közt élni, akiknek m indenük 
m egvolt bőségesen, és mégis so
ha semm ivel se voltak  m egelé
gedve. V alóban nagy nyereség 
az istenfélelem , m egelégedéssel. 
Előttem van ezzel szemben a 
Bethesda-család képe, ahol a 
szilvásgombóc esem ény számba 
megy. O lyan hála tölti el a szí
vünket, hogy nagy tagú csalá
dunknak m ennyei A tyánk m in
dig k irendeli a m indennapi k e 
nyeret, és a m indennapi krumplit. 
Szerencsétlennek éreztem  magam 
ott az elégedetlenek közt.

Urunk kegyelm esen m egőrzött 
m inden nagyobb betegségtől, 
gondoskodott az iskolaszerekről 
is. M egáldotta kertünk  term ését 
is. Most, am ikor különösen drá
ga volt a gyümölcs, m egterm ett 
az is. A Bethesda lakóinak lé t
száma m ost 37. Az Urat akarjuk 
dicsérni m inden elvett jó té tem é
nyéért. Ő adott barátokat is, a- 
kik imádkozó szeretettel tám o
gatnak. N agy hálára indít az is, 
hogy betegünket nemcsak, hogy 
m egtartotta, de m egerősítette szí
vét is, úgyhogy az irányítást 
nagyrészt m egint átvehette.

Szent-Istvány Marga.
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Gyermeknevelés
M indnyájan ism erjük ezt a 

közmondást: „M unkásság az élet 
sója." Ez igazán így van. A be
csületesen végzett m unka — bár
m ely m unkakörben végezzük azt 
— adja a legtisztább öröm öt és 
bánatunkban, m egpróbáltatásaink
ban a legjobb orvosság a munka. 
M inden m unka szép, de nem tu 
dok szebb foglalkozást elképzel
ni, m int m ikor fogékony gyer- 
m eklelkekbe szórhatjuk az Isten 
beszédének m agját, m egism ertet
he tjük  őket Isten hatalm ával, 
szeretetével, kegyelm ével és 
m egtaníthatjuk őket Istennel be
szélni és Isten  beszédére hall
gatni. Ez a szép m unka a szülő
kön kívül a vaílásoktatók  k ivált
sága. De hogy ennek a szép 
m unkának eleget tudjanak tenni, 
szükség van a szülők és vallás
tan ítók  harm onikus együttm űkö
désére. Szükséges, hogy m indkét 
részről egyenlő kom olysággal 
m utassanak rá arra, hogy a val
lásóra nem fölösleges óratöbblet, 
am elyről a legcsekélyebb ok 
m iatt el lehet maradni.

A  vallástannak ism ét el kell 
foglalnia az őt m egillető első 
helyet! — Evangélikus iskolánk
ban meg van a lehetőség arra, 
hogy a gyerm ekek — az egyház 
rem énysége — evangélikus, te 
hát evangélium i nevelésben ré 
szesülhessenek, de vannak gyer
m ekek, akik még kint vannak  az

állami iskolákban, ahol a vallás- 
oktatónak hetenként rövid két 
óra áll csak rendelkezésére, hogy 
a gyerm ekeket vallásos nevelés
ben részesítse. Ezért szükséges 
az, hogy a szülő m egértse azt, 
hogy m iért veszi pontosan a va l
lásoktató a vallásórákat és a va l
lástanulást. Nem kenyérkerese t
ből szigorú és nem azért köve
teli a lecke m egtanulását, mert 
az a foglalkozása, hanem  mert 
tudja, hogy ez az egyetlen tan 
tárgy, m elyen keresztül a gyer
m ekek m egism erik az igazi élet 
kútforrását: Krisztust, és az iga
zi élet ú tját: Krisztus követését. 
Csak a Krisztus evangélium át ko 
m olyan vevő ifjúság biztosíthat
ja az egyház jövendőjét.

Duke Berta, 
h. vallásoktató

HITTESTVÉREK, NE FELEJT
SÉTEK EGYHÁZI ADÓTOKAT 
AZ ÉV VÉGÉIG KIFIZETNI. Az 
egyházi adó fizethető az egyház
finál, vagy a Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Bank kassai fiókjá
nál, Kassa, Fő-u. 53.

M argócsy A ladárné esperesné 
ingyenes német és olasz tanfolya
m okat kezd. Az érdeklődők — 
kezdők és haladók — minden 
pénteken délután 4—5 órakor je- 
jelen tkezhetnek  ev. iskolánk ta 
nári szobájában.

PAUSZ TIVADAR porcellán- és üveg-
Tui: s z a k má ry  károly  n a g y k e r e s k e d é s
K A S S A .  — K Ö Z P O N T :  F Ö - U T C A  19, T E L E F O N :  24- 23
I. fiók : Hollóházai kerámia gyár lerakata, Fő-utca 73. Telefon : 27-99. — II. fiók : Kristály
ház, Fő-utca 11. Telefon : 28-24. Csermelyvölgyi út 62. Tükörgyár és üvegcsiszolda tel. 20-22
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Hogy nézel te
az egyházra?

(Részlet főt. Túróczy Zoltán 
püspök úr raáriabesnyői evange- 
lizációjából.)

S z e r e s d  e g y h á z a d a t ,  
szóval is, nem csak tettel! — Az 
m aradni. Szeresd tehát egyháza
dat szóval is, nem csak tettel! Az 
egyháznak nem pénzed, időd, 
erőd, munkád, befolyásod kell el
sősorban, hanem  saját magad! 
Állj há t melléje! H itvalló egy
házhűséggel! A ktív  missziói m un
kával és keresztyén  engedelm es
séggel!

Híreink
Luther-körünk egészséges e- 

vangélikus közvélem ényért küzd. 
össze jöve te le it iskolánk tanári 
szobájában tartja  m inden pén te
ken este fél 7 órakor. Egyházunk 
érdeklődő férfi-tagjait szeretettel 
h ív ja és várja  a vezetőség.

Evangélikus gyülekezeti ének
karunk m inden szerdán és pén te
ken este fél 8 órakor ta rtja  pró-

Vitéz Sándor
könyv, papír, zenemű 
és írószerkereskedés

Ka s s a ,  Fő-utca 75.
Tel.: 27-46. - Alapítva: 1885

1821-1897
K neipp , a  jó zan  é le tn ek , a z  észszerű  
é s  e g é s z s é g e s  tá p lá lk o z á s n a k  e g y ik  
n a g y  e lő h a rc o sa  volt. ő  a d t a  nekün k  
a  k iv á ló  é s  e g é s z s é g e s  n é p k á v é t ,  a  
Kneípp malátakávé -í. Minden egyes cso
m ag iránta v a ló  n a g y ra b e c sü lé sb ő l, 
a z  ő k é p m á s á t és aláírását v ise li.
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báit iskolánk em eleti nagyterm é
ben.

A 235. számú Czobor Erzsébet 
leánycserkészcsapatunk szerdán 
3—4 és szombaton 4—6 órakor 
ta rtja  összejöveteleit.

A 219. számú Alvinczi Péter 
fiúcserkészcsapat m inden szom
baton d. u. 3—6 órakor tartja  
összejöveteleit.

A K eresztyén Ifjúsági Egye
sület (KIÉ) m inden vasárnap

délután tartja  összejöveteleit.
M indhárom  ifjúsági csoport 

Luther-utca 25. szám alatt lévő 
saját otthonában gyülekezik ösz- 
sze és érdeklődő ifjú testvéreiket 
szeretettel oda h ív ják  és várják.

Evangélikus Leány egyesületünk 
m inden hétfőn este fél 7-től ta r t
ja összejöveteleit. Ezeknek he
lye iskolánk nagyterm e. Leány
testvéreinket szeretettel h ív ja  és 
várja  összejöveteleire a vezetőség.

D E U T S C H E  E C K E
Mit glaubensgenösslicher Liebe 

begrüsse ich, als K ircheninspek
tor, die M itglieder Deutscher: 
N ationalität der K aschauer I. 
evangelischen Kirchengemeinde. 
In den heutigen schw eren und 
verantw ortungsvollen  Zeiten, als 
in w eiten  O sten in treuer W af
fenbrüderschaft die siegreichen 
D eutschen Truppen mit unseren 
tapferen H onvéden zusammen 
kämpfen, haben auch w ir hier, zu - 
Hause eine schw ere Plicht, in 
brüderlicher Liebe zusammen a r
beitend dem selben Ziel zuzu
streben, für welches unsere H el

den an der Front kämpfen: eine 
bessere und schönere Zukunft 
Europas! Die freundschaftliche 
Zusamm enwirkung, welche ich 
von meinem hochverehrten  Kol
legen, H errn D irektor Julius 
Sohlmann schon bisher auch e r
fahren habe, gibt mir das sichere 
Bewusstsein, dass unsere Kir
chengem einde von dieser schö
nen und w ertvollen A rbeit ihren 
Teil recht gut erfüllen wird. 
„Eine feste Burg ist unser Gott!"

Dr. Rudolf von Engel, 
K ircheninspektor.

Nachrichten
Den ersten  Sonntag im M onat 

w ird vorm ittag um Vil 1 Uhr der 
G ottesdienst immer in deutscher 
Sprache gehalten. Gleichso fin
det den 2. und 4. Sonntag nach
m ittags um 3 Uhr deutscher G ot
tesdienst statt.

Der deutsche Reform ationsgot
tesdienst w ird am 2. Novem ber 
vorm ittag abgehalten werden.

Am  20. N ovem ber findet ein 
G em eindeabend in deutscher

Sprache im grossen Saale unseres 
Schulgebäudes statt. Der V ortrag 
wird von Frau Senior Alice Mar- 
gpcsy gehalten über das Thema: 
„Psychologie und Technik der 
W ohltätigkeit." M it Schriftaus
legung dient Religionslehrer- 
Pfarrer Kornél Tessényi.

Jeden Donnerstag um V28 Uhr 
ist in der Kirche M orgengottes
dienst in deutscher Sprache.
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Liebe Glaubensbrüder und Schwestern!
Zum zweitenm ale seit ihrer 

G ründung grüssen die vorstehen
den kirchlichen M itteilungen bei 
unseren lieben und verehrten  
G laubensgenossen ein, um ihnen 
das zusam m engestellte W inter
program m  vorzuführen und sie 
alle herzlichst einzuladen, sich 
recht eifrig und zahlreich zu 
den vorgesehenen innerm issio
neilen V eranstaltungen und Er
bauungen, die abw echselnd auch 
in deutscher Sprache zur D arbie
tung gelangen, einzufinden, ihre 
treue V erbundenheit mit ihrer 
Kirche und deren religiösem  und 
kulturellem  G eistesleben zum 
A usdruck zu bringen.

Unser W erben und Ermahnen 
zum engeren Zusam m enhalt wie 
auch zu bereitw illiger m orali
scher und m ateiieller Förderung 
oller auf die w eitere Erstarkung 
und V ertiefung unserer christlich
evangelischen Bestrebungen hin
zielenden Arbeiten, vollzieht 
S'ch derm alen in einer grossen 
und schicksalsschw eren Zeit, 
denn sie steht im Zeichen aller
grössten kriegerischen Ringens 
und erscheint deshalb auch b e 
sonders geeignet, uns aus der 
Gleichgiltigkeit w ach zu rütteln, 
in die w ir vielfach, auf dem Ge
biete unseres christlichen G lau
benslebens, verfallen  sind.

Durch das Vor- und Eindringen 
der für die Erhaltung der e u ro 

Vórkoly Miklós
rádió- és villamossági vállalata

K A S S A ,
Kossuth Lajos-utca 3 sz.

Telefon : 45-96

päischen und christlichen Kultur 
auf den östlichen Schlachtfeldern 
käm pfenden und blutenden v e r 
bündeten Heere, ist es uns eben 
so tausendfältig wie allergrau- 
samst zum Bew usstsein gebracht 
worden, welch' traurige und sünd
hafte Folgen der schnöde V errat 
an seinem  Glauben i m bolsche
wistischen Russland durch G ott
verneinung und Zerstörung aller 
religiösen Einrichtungen, in n e r
halb w eniger Jahre, an der 
m enschlichen Kultur und Zivili
sation verbrochen hat!

Sollen w ir aus diesen harsträu- 
benden und unm enschlichen Zer
störungen und V ernichtungen 
nicht für uns die Lehre und Er
kenntnis schöpfen, dem lieben 
Himmel zu tiefst dankbar zu sein, 
dass w ir bisher verschont geblie
ben sind, von solch' fürchter
licher Heimsuchung, dass uns bis 
heute unsere G luabensgüter in takt 
erhalten  geblieben sind, für die 
unsere V orfahren und A ltvordern 
in verflossenen Jahrhunderten  ge
käm pft und gelitten haben, um 
sie uns als teueres Erbe zu h in
terlassen?

Aus diesen übernom m enen und 
geerbten Errungenschaften sollen 
und m üssen w ir in diesen ebenso 
ernsten wie bedrängten und un
sicheren Zeiten jene Kraft und 
Trost, Hilfe und Zuversicht zu 
schöpfen suchen, deren w ir täglich

Rohringer Géza
első kassai díszteme- 
fés rendező intézete
Kassa,  Fő-utca 30.

Hullaszállítás autóval az ország 
minden részébe.
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dringender bedürfen, um w eiters 
auszuhalten und uns das A nrecht 
zu erwerben, auch w ieder fried
licheren und glücklicheren Da
seinsverhältnissen angehören zu 
können.

W ohl dem, der aus der funda
m entalen Kraft und Tiefe seiner 
G laubenseinstellung schöpfen darf, 
der unter dem Kreuze Christi 
in Treue, verharrt, weil nur ein 
solches V erharren uns auch hof
fen und erw arten  lassen kann, 
dass unser Heiland und Erlöser 
auch unser eigenes Kreuz durch

des Lebensw iderw ärtigkeiten uns 
w erde tragen helfen, uns gleich
zeitig stark  machend, alle ird i
schen Aufgaben und Pflichten, 
aber auch alles Leid, das das 
liebe Schicksal uns zumisst in 
Geduld und christlicher Ergebung 
erfolgreich zu überw inden und 
dass der A llm ächtige V ater Him
mels und der Erden, durch sol
ches Treuehalten, auch unser 
tägliches Brot uns erhalten  und 
segnen werde.

Julius Sohlmann,
II. K irchenispektor.

klängen: ,,In Fühlung mit dem 
Herrn."
VATER, DU WÄHRST EWIGHIN . . .

Alles schwindet hier auf Erden:
Blüten, Eiche und Gestein,
Selbst der Sterne grosse Herden 
Warten auf DEIN JA und Nein . . .

Lass erkennen mich bei Zeiten,
Wie vergänglich alles ist:
Reichtum, Ehre. Obrigkeiten,
Dass allein DU éwig bist!

Zwei Gedichte von Dr. Viktor 
M ohr aus den feinen Andachts
DU, MEIN HERR UND SCHÖPFER . . .

V ater, DU schufst Himmel, Erden, 
Berge, Täler, F lur und Meer,
I.iesSest tief die Würmlein werden, 
Z ähltest hoch das Sternenheer!

G abst auch mir nun hier das Leben, 
T rübsal auch den frohen Sinn . . .
W as kann A rm er, ich DIR geben: 
Nimm m ein ganzes Herz DIR hin!

Horvay
András ú r i s z a b ó

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

B radovka gyula
ruhafestő, vegytisztitó- 
és gőzmosógyára

Alapítva : 1812
K A SSA ,  DEÁK-FERENC-KÖRÚT 10

vesen vagyunk, hanem  m ert 
súlyunk oly parányi." (Széchenyi 
István: A m agyar Académ ia
körül, 1842.)

Felelős kiadó: M ohr Gedeon, Kassa, K ossuth Lajos-u. 3. Telefon: 35-96. Az értesítő  ára 
50 fillér. Ezt az összeget V árkoly  M iklós főgondnok üzletében (Kossuth Lajos-u. 31, 
M olnár Endre (N em zeti-tér 3), F leischer és Schirger-cég pénztáránál (Fő-u. 2) k ite tt 
perselybe k é rjü k  beszolgáltatn i. A nyom daköltség  fedezésére felü lfizetést köszönettel 
fogadunk. — N vom ta: „W iko" kő és könyvnyom da, Kassa, Luther-utca 19. szám.

nem a m ennyiség, hanem 
a m inőség a szellemi erőnek sar- 
kdláta, s eszerint éppen nem  azért 
forog veszélyben létünk, m ert ke-


