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Vizkereszt u. IV. vasárnap.
Ep. II. Thessalonikai lev. III. r. 5. v.

Isten iránt való szeretet re és Krisztus 
iránt való állhatatosságra hívja fe l Pál 
apostol a thessalon ika belieket. A felhívás 
nekünk is szól s talán soha jobbkor, mint 
napjainkban.

A soproni líceum ifjúsága f évi február 
1-én a kaszinó nagytermében hangversenyt 
rendez a kővetkező műsorral: 1. Kücken. 
Dal a szabadságró'. Énekli a líceumi ve
gyeskar. 2. Nyitány Balfe „Cigánynő* című 
operájából. Előadja a líceumi zenekar. 3. 
Králik Jenő Vili o. t . : a) Őszi szellő, kó
sza szellő ... Szövegét irta Remport Ernő 
Vili. o. t. b) Madárdal. Szövegét írta Pusz- 
tay József Énekli dr. Kurasy Jánosné, 
zongorán kiséri a szerző 4. a) Schumann: 
Esti dal. b) Boccherini: Menuette, c) Duette 
Mozart Don Jüanjából. Előadja a líceumi 
zenekar. 5. Sajó Sándor: Az utolsó ma
gyar. Szavalja Takáts Ödön Vili. o t. 
6 Králik Jenő Vili. o. t . : Hangulatok. Elő
adja a líceumi zenekar. Megjegyezni kíván
juk, hogy a műsoron szereplő zeneszerző 
Králik Jenő, néhai Kapi Gyulának az uno
kája.

Szombathely. Született 36 fiú, 35 leány, 
összesen 71 gyermek, (64) Konfirmáltatok 
9 fiú, 27 leány, összesen 36, (34) Házas
ságot kötött 3 tiszta, 14 vegyes pár, ösz- 
szesen 17, (39) Meghalt 25 fi, 26 nő. ösz- 
szesen 51. (43). Úrvacsorát vett 1146 egy
háztag. (790). A zárójelben lévő számok 
az 1923. év adatai.

Külmisszió. A győri egyházmegye 
gyülekezetei vizkereszti offertóriumokban 
1,239 230 K-t küldtek be a Külmissziói 
Egyesület pénztárába.

A soproni ev. tanítóképző intézet 
Ifjúsági Bei missziói Egyesülete a f. iskolai 
évben eddig rendezett vallásos összejöve
teleket :

Október 4 én. Az est műsora: 1. Köz
ének. 2. Irásmagyarázat (Luk. 17. n —io) 
Kovács István III. é. n. 3. Reviczky: Mi
atyánk. Szavalta Seebach A. III. é. n. 4. 
Jelentések, indítványok.

Október 31-én. Reformációi emlékün
nepélyt. 1. Közének. 2. Könyörgés. 3. Kapi: 
Isten a mi oltalmunk 1 Énekelte az egye
sület férfikara. 4 Luther, mint egyházi 
énekiró. Irta és felolvasta Hoffmann K. V. 
é. n. 5. Haydn : „Die Ehre Gottes“ kezdetű 
kar a „Teremtés“ c. oratóriumból. Játszotta 
az ifj. zenekar. 6, Vojtkó: „Erős vár a mi 
Istenünk!“ Szavalta Hildebrand E. IV é n. 
Közének.

November 29-én. 1. Közének. 2. Me- 
lanchton élete. Irta és felolvasta Szabó L. 
IV. é. n 3. Kapi: Miatyánk. Énekelte Gab- 
nai F. Zongorán kísérte Glatz L. Ili é. n.
4. Sántha: Melanchton. Szavalta Kovács I. 
III. é. n. 5. Közének.

December 4 én. 1. Kapi Gy.: „Úgy sze
rette Isten e világot.“ Karácsonyi ének. 
Énekelte az egy. férfikara. 2. Rückert— 
Székács : Ádventi ének. Szavalta Kovács I. 
III. é. n. 3. I. S. Bach: Fuga I. Orgonán 
játszotta Glatz L. III. é. n. 4. Pál apostol 
egyénisége missziói munkája tükrében. 
Irta és felolvasta Kiss Jenő egyetemi tanár.
5. Niels. W. Gade Op. 36 Die Weihnachts 
Glocken. Játszotta az ifjúsági zenekar. 6. 
Beranger—Szász: Az apostol. Szavalta 
Borbély E. V. é. n. 7. Közének.
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December 13-án. 1. Közének 2. Dod
dridge- Hegedűs: Nemzetek vágyódása.
Szavalta: Borbély E. V. é. n. 3. Adventi 
ének. Énekelte az egy. férfikara. 4 Ádventi 
énekeink és énekíróink. Irta és felolvasta 
Kristóf K. IV. é. n. 5. I. Wolf: Fuga. Ját
szotta Glatz L. III. é. n 6. Zábrák: Advent. 
Szavalta Seebach A. III. é. n. 7. Közének.

Belmissziói vallásos est Kertén. Ja
nuár 18-án lélekemelő szép ünnepély folyt 
le a kertai anyagyülekezet templomában, 
amelyet az egyházmegyei bel misszió egye
sület rendezett. Az ünnepi előadást Hering 
János veszprémi lelkész, a felolvasást pedig 
Szenthe Károly pápai postafőfelügyelő, a 
belmissziói egylet elnökei tartották. A tar
talmas, élő hitbuzgóságtól áthatott előadá
sokat a templomot zsúfolásig megtöltött 
hallgatóság mély lelki átérzéssel egyhamar 
nem fogja feledni. Beke Irén, Marton Jolán 
és Gaál János ifjúsági egyleti tagok szépen 
sikerült szavalataikkal, Sülé Sándor tanító 
vezetésével pedig a vegyeskar „Térj ma
gadhoz drága Sion“ előadásával, majd egy, 
a „Tehozzád közelebb...“ himnuszt elő
adó quartett, melyben Kovács József ka- 
rakószörcsöki ev., Horváth Péter kispiriti 
reform, tanító, Sülé Zoltán orvostanhallgató, 
Bodácsy Ibolyka és Manci szerepeltek, 
emelte igen szépen sikerülté és mély hatá
súvá az egész vallásos ünnepélyt, amely 
közénekkel s a helyi lelkész imájával kez
dődött és végződött. Az offertóriumból a 
Harangszó javára egyidőben elküldetett 
58.800 korona.

A mérgesi gyülekezetben január hó 
14—15. napjain Németh Károly egyház
látogatást tartott. 14-én este vallásos estély 
volt, amelyen az esperes tartott mélysége
sen szántó, gondolatokban gazdag előadást, 
a helyi lelkész kezdő- és záróimáján kívül 
az iskolás gyermekek éneke, Nagy Mihály 
tanító, Nagy Emma és Szép Ilonka nivós 
szavalatai képezték a programpontokat. A 
80000 K offertóriumból 50.000 K a helyi 
ifjúsági egylet, 30.000 K pedig a Harangszó 
céljaira fordítlatott. 15 én iskolalátogatás, 
utána gyülek. közgyűlés tartatott, amelyen 
tárgyaltattak az egyhlátogatási kérdőpontok 
s elintéztetett a lelkészi készpénzfizetés 
valorizálásának ügye.

Uj hitoktató. Kapi Béla dunántúli püs
pök Schrödl Mátyás magyarbólyi s. lelkészt 
győri hitoktatóvá nevezte ki.

A szegedi ev. egyháznak virágzó vasár
napi iskolája van Minden vasárnap reggel 
8—9 óráig száz gyermek hallgatja Réthy 
Mária támlását. Utána 8 —10 óráig az egész 
gyermeksereg egyházi énekeket tanul Or
szágit József tanitó vezetéséveí. Ugyancsak 
a templomban 9—10 óráig a 10—18 éves 
középiskolás fiuk és leányok számára bib
liaórát tart egyházi ének kíséretében Petró 
Elek hitoktató.

A szegedi ev. egyház pres,biteriuma 
nagy munkába kezd a tavasszal. Új orgonát 
akar beszerezni, elhatározta, hogy a lesüp
pedt oltárt, a rozoga karzatot kijavíttatja, 
a templom mennyezetét elkészítteti, a pres
biterek eddigi 12-ős létszáma fel fog emel
tetni 18-ra. Az egyházközség reméli, hogy 
a dúsgazdag város, a több száz milliós 
beruházási költségek egy részét vállalni 
fogja.

Paks. Pál Béla segédlelkész buzgólko- 
dására megalakult az evangélikus nő- és 
leányegylet. Elnöknő özv. Dávid Béláné, 
alelnök dr. Kaszás György né, titkár Pál 
Béla, jegyző Tóth Vilma, pénztáros Knikel 
Györgyné, ellenőr Sztankó Jánosné, könyv
táros Bary Irén.

1925. február I.

Ugyancsak megalakult az evangélikus 
ifjúsági egyesület Ennek tisztikarába a 
következőket választották be: elnök Haiszer 
Henrik, alelnök Pál Béla, jegyző Kóhl Dá
niel, pénztáros és könyvtáros Knikel György, 
ellenőrök Resch Gyula és Remler János.

A két egyesülkt már is szép munkás
ságra tekinthet vissza. Dec. 24-én is közö
sen nagyszabású vallásos estélyt rendeztek. 
Ez alkalommal Magyar Advent cimmel dr. 
Kovács Sándor egyetemi tanár tartott elő
adást. Az estélven közreműködtek: Kiss 
Józsefné, Nagy Béla, Pál Béla, Páncél Ma
riska, Amminger Kálmán, Knigel György 
és a vegyeskar.

Az uraiujfalui ev. gyülekezet arany
könyvében az 1924. évben a következő ne- 
messzívű adakozók örökítették meg nevü
ket az „egyházfenntartási-alap“-ra juttatott 
adományaikkal, Uraiujfaluból: Pap István 
és gyermekei 100 ezer, 1924. évi konfir
mandusok 700 ezer, özv. Pap Sámuelné 
20 ezer K ; Terestyénják fá ró l: Remete Esz
ter 5 ezer K; Szentivánfáró!: Horváth Já
nos és neje 25 ezer, id. Nagy János 100 
ezer K ; Keményegerszegről: Horváth Jó
zsef és neje 10 ezer K ; Sopronból: Nagy 
Antal 50 ezer K ; Budapestről: Szabó test
vérek 30 ezer, Joós Sándor 20 ezer K : 
Alsószelestéről: Sebestyén Lajos és neje 
25 ezer K ; Alsószakonyból: Baráth József 
és neje 100 ezer K. Az" egyhfennt.-i alapra 
befolyt adományok végösszege 1.185 000 K. 
Ezenkívül a beszerzett harmadik harangra 
az uraiujfalui hivek gabonakivetése és ön
kéntes gabonaadománya pénzben kifejezve 
11,287 020 K, önkéntes pénzadományok 
összege 855 800 K. Végül Uraiujfalu filiá- 
jában, Kiss István felsőpatyi lakos az épí
tendő felsöpatyi ev. iskola és tanítólak cél
jaira kb. 1000 D-öl telket vásárólt. A gaz
dag Isten áldása nyugodjék meg azokon, 
akik jó szivvel adtak Isten dicsőségére ab
ból, amit nekik az Isten adott

Kemenesmagasiban az ádvenlben két
szer tartott a lelkész vallási előadást, ád- 
vent 2-ik és 3-ik vasárnapján. Első alka
lommal Egyházunk az írás egyháza, máso
dik alkalommal Egyházunk a hit egyháza 
címen. Az ifjúsági egyesület karácsony es
téjén karácsonyfa ünnepélyt rendezett, a- 
melv gyermekistentisztelet keretében folyt 
le. 22 iskolás gyermek adta elő Karácsony 
est című költeményt, az összetartozó vers
csoportok után pedig egy-egy szép kará
csonyi ének csendült fel a gyermekek aja
kén. Szavalt ezenkívül Rajki Jolán, VI. o. t. 
Mély hatást keltett az ifj. egyes, énekkar 
szép éneke Csendes éj, szentséges éj, ame
lyet Kastner tanitó dirigált. Karácsony 2-ik 
ünnepén délután újra gyermekistentisztele
tet tartott a lelkész s ennek végeztével az 
ifj. egyesület kiosztotta karácsonyi ajándé
kait. Minden iskolás gyermek kapott irkát, 
tollat, palavesszőt, cukorkát, süteményt, 
diót, almát stb. Három szegényebb szláv 
gyermekeit pénzadománnyal segítette az 
egylet. A nőegylet is szétküldötte ebben 
az évben is karácsonyi ajándékait. Négy 
szegényebb családnak juiiatott pénzado
mányt.

A rábabogyőszlói leánygyülekezet ka
rácsony estéjen jól sikerült vallásos estélyt 
tartott. Szavalt Mendel Gizella és Varga 
Margit, továbbá Varga Sárika és Varga 
Mancika tanulók. A gyermekkar 3 éneket 
adott elő Fodor tanító vezetése mellett. 
Vida Jolán és Major Feri tanulók pedig 
„Te vagy reményem szikla szála“ című 
koráit énekelték szépen. Fodor Lajosné 
felolvasást tartott, melyet a hívek a legna


