A MISKOLCI
AG. HITV. EV. EGYHAZKÖZSÉG

,

-

..

!

.1

EVKONYVE
AZ 1914--l924. ÉVEKRE

j)/VI32.9

SZERKESZTI:

:

DUSZIK LAJOS
LELKÉSZ

=
~
==

•
=
~
;

s
§

=

JI

I

.~~

MISKOLC
MAGYAR JÖVÖ NYOMDAÜZEM

ÉS LAPKIADÓ

J924

~

VÁLLALAT

R..:r

~

Előszó
Máté evangyelioma XXIll. 8.
Ti pedig ne hivassátok magato:
kat Mesternek, mert egy a li Ivles»
teretek a Krisztus; li pedig mind»
nyájan testvérek vagytok."
n

A testvéri szeretet és együttérzés, az evangélikus öntuda
és hivatás, anyaszentegyházunk áldásos és jótékony műkődésének erősbitésére
kiadtuk jelen évkönyvünket
hosszú - sz ü.::'
netelés után.
Legutolsó évkönyvünk megjelenésekor még kétszer anynyian voltunk evangelikusok e hazában, ma megfogyatkozott
számban küzdünk megmaradottak, egy szörnyű békekötés minden igazságtalansága és keserve ellen.
Ha akkor indokolt volt híveink kozott az együvé tartozandóságnak érzetér nevelni, mennyivel inkább szükségesebb az
ma; mert erős hitem, hogy Nagy Magyarország csakis a ker
resztény vallás örökéletű erkölcsén és szellemén épülhet ujra fel!
E szent célt óhajtván - eszerény
mű is szolgálni, ajánlom
azt hivőinknek kegyes jóakaratába!
Miskolc, 1924 november havában.
hornrogdi

Lichtenstein
egyhazfelügyelő.

Lászlo
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De még ez év tavaszán
ki sejtette a. közelgő vihart?
Minden
ragyog, minden pompázik, mint nyári napsütéskor az erdő; ki sejti, hogy
a látóhatár alján már gomolyognak a pusztitás villámait rejtő fellegek? ...
Ez évben a kontemplált bevétel és kiadás még 45 és fél ezer ko=rona volt, de már nincs a templommegjavitáshoz
szükséges 12 - 15 ezer

korona.
A sarajevói tragédiáról a julius i8:iki tanácsü1ésen
volt szó. A
világtörténelem kereke megmozdult. .. Ha tudtuk volna; hová fog rohanni
velünk a véres száguldó kerék? . .. Ez ülés az evangélikus katonatisztek
összeirását is tárgyalta. De sokan lettek azóta katonafisztekké,
kik akkor
még nem is sejtették! ...
Október. 29:én már ezt tartalmazza Lich/ens/ein
LászJó felügyelői
jelentése : . . . fegyverben áll egész nemzetünk. .. a hatalmas Gondviselés, mely ezer éven át terjesztette ki védő kezét a magyarokra, !lem fogja
engedni, hogy egy műveletlen és embertelen ellenség békés "és haladni"vágyó nemzetünket legázolja ... Kiemelendőnek
tartom Nőegyletünknek
áldásos működését ... egyes tagjai, kiváló e1nökük: dr. Markó Lászlóné
urnővel élükön, önfeláldozóan ápolják a sebesülteket ...
Ime, kitört a vihar. Zug a szél. Csorog a. vér és hullik-hullik
az
ember. Megfogyatkozott egyházunk népe is. Hadba vonultak a mi fiaink is.
Mondja tovább a felügyelői jelentés: "Istentiszteleteink ez idő szerint
Iétogetotiebbek"
... Bizony,
látogatottabbak.
Inog a föld, forgandó a
szerencse. a meg szédülő lélek kitárja kezét Isten keze után ...
Szó van már a morafóriumróJ
s a hadiköJcsönről.
Egyházunk
első ízben 30.000 koronát jegyzett; megkezdi a hadi árvák segélyezésél.
A költségvetés 1915. évben 48000 korona.
Csók György lelkész nagy gonddal, hazafiui buzgósággal. vezeti a'
Vörös Kereszt
tudakozódó
irodáját. 1915:ben
tábori lelkésszé nevez:
tetik ki.
1915 augusztus 21 -én kelt püspöki körlevél már a harangok igény:
léséről szól. S mieink - vasból lévén itthon maradtak.
Első hősi
halott, kiről jegyzőkönyvünk
megemlékezik
Lehotzky
József
vezérkari
százados, özv. Lchóczky Györgyné, nőegyleti elnőknő fia. A lelkük azóta
egyesült az örökkévalóságban.
_
Ez' évben már megjelent a háboru rémes szülötte, a - drágaság.
Már jön a főpásztori felhivás az egyházhoz:
segitse nehéz helyzetbe
jutott tisztviselőit. A nyomor terjed s Nőegyletünk
karácsonykor 30 gyer:
meket ruház fel: ime a szegénység
gazdagon
ad!...
Az elpusztult
kárpáti falvak segélyezésére is adakozik a lelkes egyház, erejét felülhaladó
bajtársi segitő készséggel.
'.
1916 április l Lén már szomoruan szól a felügyelői jelentés a jó".
ságos, szelid lelkü elnöktárs : Csók György betegségétől. Az Ur már
elküldötte a hiv szolgájáért az
hazahivó követét: a betegséget.
Krecsák József, Pálesch Béla egyház tanácsosok
hadi kitüntetést
nyernek polgári hadi szolgálataikért.
Már a felsőosztályu fiaink is hadba mennek; külön vizsgát tesznek,
hogy korán férfivá nőve, menjenek
a dicsőség
mezejére,
a halál és
siralom völgyébe.
ő
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vonult be. Részt vett a testvér ref. egyház csaknem egész presbiíeriurnával ; megjelentek a hadsereg és polgári hatóság képviselerei.
A katonai
zenekar s az akkorra szervezett gyülekezeti vegyes kar tette müvészi
szépségben gazdaggá az Istentiszteletet.
Lelkész a kövön pihenő J ákobról szóló szentirási hely alapján végigvezette
hallgatóságát
egyházunk
multján, találóan festette meg küzdelmes jelenér
és szépséges
álomlátásokban sejtett jövendőjét. Beszédében
a pozitiv hit védelmére,
az ellen:
réteknek ez alapon leendő kiküszöbölésére
hivta fel a keresztény feleke:
zeteket . . . Mintha sejtette volna: mi lesz egy pár évvel később ?
Az ünnepség megható részlete volt a gyülekezet Úrvacsora-vétele.
A díszközgyülés felügyelő nk lelkes, öntudatos, hitvallásszerü
meg:
nyitójának hatása alatt állott. Fokozta az ünnepi hangulatot
a lelkész
jegyzőkönyvbe foglalt ünnepélyes nyilatkozata, melyet az egyháza nevében
fett; ebben kifejti, hogy egyházunk "haladni fog a tudással párosult hit,
az egyetemes emberszeretet,
a gondolatszabadság
és lélekegyenlőség,
valamint a cselekedetekben
nyilafkozó Istcn-félelern utján Luther
géniusza vezérlétével
- előre, mignem az egész világ meghódol a Krisz:
tus, a "világ' világossága" előtt." Egyben kitűzi a legközelebb megvalósitaridő tervill az iskolánk ujra leendő megnyitását;
erre legott gyűjtést
indít meg, melyre 100-500-1000
koronás tételekben történnek a meg:
ajánlások. Könnyek ragyogtak a szemekben,valami
szent mámor parázs:
lett az orcákon, midőn zengett az ének, melybe belebúgott
az ágyu"
dörgésen. fegyverropogáson keresztül a diadalmas német seregek "hurrá""ja:
"Erős vár a mi Istenünk!
. .." Az emlékezetesség
céljából egyházunk
akkori helyzerét jellemző mindcn adat jegyzőkönyvbe vétetett. De sokan
hiányoznak már kőziiliink, kik akkor még itt voltak.
. . Báró Rad:
vánszky Géza, Radvány' István, Fischer Lajos, Becht József,
Lippay
Béla, Bátori János,
Demeter Ernő,
Hajász András,
Kreutzer
Lajos,
Lovich Barna, dr., Markó László, Májerszky Béla, Megay Róbert, Micsik
János,
Prázay János,
Sturmán Ferenc, Roszik Sámuel,
dr. Szánthó
Bertalan,
Trillhaas Gyula,
Verbovszky
József,
Bányai
Béla, Báró
Seckendorff Ármin, "\'\1einberger Gusztáv . . .
.
Ma az emlékezet -karján elénk lép egy:egy kedves alak. Halljuk:
látjuk őket. Pedig -Gl~
a sötét uton.
. . Nyujtsuk
megdicsőült
szellemeik felé az emlékezet ciprusz-Iornbjár. Hajtsuk meg fejünket mélységes hódolattal a mi áldott jóltevőnk, egykori presbiterűnk : Seckendorff
Ármin emléke előtt. Mindegyiknek
hálával tartozunk,
de e hála leg:
méltóbb formája aző áldott szellemük, az ő áldozatos egyházszeretetük
kőveiése lesz. Isten áldjon meg Titeket, eltávozott drága munkatársaink l
A 400 éves évfordulót lelkész az "Orömhir"
ünnepi
számával
is
emlékezetessé
tette; amennyiben a magyar két evangélikus egyház Iciválóságaitól egy.:egy lelkes, pregnáns
nyilatkozatot hozott benne. Ma már
egy-két példány őrzi e drága, felbecsülhetlen
értékii emléket.
Az 1918. évben egyházunk Br. Prónay
Dezső, lemondott egye.:
temes feÍügyelőt örökös tiszt. felügyelővé választotta; ezzel némi clismerését vélte adni az egyháza és hazája érdekében minden
áldozatra kész
nemes főúr érdemes vezéri munkásságának.
A pátriarchai korban lévő
báró még mai is friss érdeklődéssei kíséri egyháza minden
mozdulatát.
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Áldja meg e csodált és elleneink által tőlünk irigyelt jelesünket az Dr!
Március 23:án jelenti lelkész, hogy orgonánk fémsípjait elrekvirálta
az országos "Fém bizottság. " Azóta sincsenek helyrepótolva, noha értéküket
- valami 2000 koronát - nyomban gyümö!csöztetésre
helyeztük.
Ugyanakkor adja hírül az általa alakitott Leányegylet munkálkodását
amennyiben a szegény gyermekeket felruházza, mesc-délutánt és uzsonnát
rendez nekik s egy evang. lelenc-gyermeket
állandóan gondoz. De fel:
séges is a szeretet, az ernber-meníő szeretet! Drága jó leányaink!
Csak
tovább, csendben, de mindig előre!
Az "Orömhír":ről
jelenti, hogy az egész országban
ismerik már,
a harctérre minden ev. katonának megküldi.
1918. okt. 31 -én, mikor az emlékező kegyelet, a mi Lutherünk iránt
érzett hódolat az élő Isten imádása inditott, ismét fordult egyet, nagyot,
végzeteset a mi sorsunk kereke. A fegyvert zsibbadtan kiengedtük kezlinkből s a frontot álló katonáinkat vitték aszomoru,
inséges fogságba, akik :
pedig haza jöttek, azok részint övéikhez igyekeztek, részint játszani kezd:
tek a kezükben hagyott fegyverekkel. Itt is, ott is ropogott a puska, sűvített a golyó. Mig templomunkban
imádkoztunk a reformáció ernlékiinnepének estéjén, kint a hideg esőben ezrek és ezrek rajzottak az utcán s
hallgatták a veszedelmes
lázitó igéket. "Le a tisztekkel, le a vitézségi
érmekkel. el a katonákkal, el a királlyal !" A téboly kitört. Hiába emelkedtek fel a józanabb lelkek, a megőrült, eszeveszett népet ki tudta volna
visszatartani?
Rombolás, pusztitás mindenfelé. Nem volt katona. Csendőr,
rendőr szétfutott s a polgárok állottak éjszakánként
fegyverbe, hogy az
elszabadult rablási és gyilkolási szenvedélyt visszatartsák
a puska hideg
esővével. Keserü, szégyenletes emlék ....
Hová lett a drága magyar vér?
Ellenségeink
felkusztak határhegyeinkre
és jöttek - hóditani! Pedig ....
De másként képzeltük a háboru végét! . . . Micsoda káprázatos képeket
festettünk mi a békéről, a mi drága vitéz fiaink dicsőséges hazatéréséről ...
S mi lett a valóság? Géppuskával
kellett fogadnunk a vonatokat. Szólott
a zene az állomáson, de az ablakai ból - mint vigyorgó halálfő - ki,:
nézett egy.:'egy gépfegyver. Ez lett ami álmunkból.
Ah, milyen hamar, milyen sietve igyekezett lázba esett népünk letépni
magáról mindent, ami mulijához fűzte. Királya elmenekült. Köztársaságg.á
kiáltotta magát. Felhivás jött egyházunkhoz, mely szcrint összes tisztviselői,
alkalmazottai, tanácsosai a köztársaságra esküt tartoztak tenni. Senkit nem
kérdeztek, egyszerüen parancsolt egy láthatatlan, alaktalan, befelé reszkető,
kifelé rémitő hatalom, a - terror, mely magát "Nemzeti
Tanács't-nak
nevezte. Honnét jött, hová ment? Ma már ki tudja? Az utca irányitott,
intézkedett. A pokol kivetette söpredékét s az ledöntött mindent, ami szent
volt. Mert félt tőle, nem bántotta a kormányhatalom.
Legnagyobb
fiát e
szerencsétlen nemzetnek, Tisza Istvánt fegyveres gyilkosok terítették le s
mikor lezuhant e Titán, az
nagy alakja - mint elfogó zsilip - elbuktatván az utból, - urrá lett itt az Istennek, királynak, hazának, rendnek
és jognak ellensége, a - nihilizmus.
Mert a lejtőn nincs megállás. 1919 márc. 21"én már a leplezetlenbolsevizmus lett itt hatalomma;
Szomoruan szól az akkorról eredő elnöki
jelentés: "Az egyház vagyona állami vagyonná nyilvánittafván, az egyház
ő
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a jövőben teljesen önerejére van utalva." Kezdett egyházunk magára
maradni. Bűn volt a terrorral dolgozó nihilista senkik szemében egyházat
szeretni ; hitoktatóinkat lernondásta kényszeritették, pénzünket elvették,
könyveinket lezárták, "szocializálták" értékeinket.
Akkor jött egyházunk kebelébe az Eperjesről mcnekiilt jogakadémia,
tanítóképző.
Uldözötl left a magyar szív, a magyar szó Magyarországon !
Rettenetes I Ott a határokon a cseh, az oláh, a szerb pusztította, itt bent
a népfelség cimét bitorló sátánfajzatok börtönözték, bitóra huzták, fegyver
elé állították, gyötörték azt, aki mert magyar lenni.
.
Mégis micsoda fellángolása következett el a hitéletnek. Templomunk
zsufolva, ember ember melletí l Hogy szállt akkor az ének! A templom
mencdékhely lett, ahova bernenekiilt az üldözött Isten-félelem éshaza .•.
szeretet. Egyházi adózáshelyébe a hivek önkéntes áldozata járult. Oh mennyi
drága emlék a nehéz időkből! Szegény mosóasszcnyok,
sokgyermekes
apák ajánlottak fel erejiikön felül hozzájárulást.
.
Milyen testvéri egymáshoz simulással állott egymás mellett a lelkész
és gyülekezet, milycn szép volt a keresztyén egyházak szolidaritása, mikor
misei és Ur-vacsorai bort közösen, • egymással egyeférfően követe!tünk,
mert. . . meri szesztilalom alá véffeteff a templom is,' az Ursvecsore is,
a mise is. Ennél szörnyűbb, pokolibb arculverést még nem kapott a
keresztyén egyház. ~s ezt a rend nevében! . .. De féltek a nyomorult
zsarnokok, a prc'etárzsarnokok a - proletároktói, a hinni, imádkozni
akaró áldott szegényektől. ~s féltek a legnagyobb földi hatalmasságtól a nőtől. Ma meg kell állapitanunk,
hogy <1z imádkozó, a falukat járó
szomoru, elkeseredett, éhező gyermekeiknek egy kis táplálékot fáradságosan
összecsereberélő (ruháérr, ékszeréri vett egy kis tejet, turót stb.) asszonyok
ingatták meg s döntöttékmeg
a gonosz, u. n. proletárdiktaturát.
Az
oláhok, csehek fegyvereinél jobban pusztította e poko'i rémuralmat az
asszonyok nyelve. Ez történeti tény.
Érdekes, hogy ez időben az egyházfi volt a maior domus-sza
egyházunknak, fizetését II szakszervezet parancsolta reánk, ami 5070 K
volt, megjegyezvén, hogy ugyanakkor a lelkész évi fizetése .10,000 K
volt. Egyházunk tagjai kőziil Dr. Görgey László és Haász József szenvedett fogságot a bolsevizmus érája alatt. Dicsőség ez reájuk. Mi tisztelettel emlékezzünk a nemzett ugy ~e bátor szavu, tiszia szivü és egyenes
lelkü hitvallóiról.
.
Gyönyörü mozzanata volt ez időknek az ápr. 20..-i közgyülés, melyen
a lelkész hatalmas beszédben tett forró, kemény. nyilatkozatot egyházunk
igazai mellett. "Ami igazság van - mondá - a keresztyénségben s
általában a. hitben, az győzni fog minden poklok. kommunizmusa ellenében
is ! ... " "Elmegyünk mi - folytatá - becsukjuk a templomot, lezárjuk
a bibliát, ha már csakugyan here, munkátlan, népbutitó az a diszitő
jelző, amellyel minket, a szegények barátját, az evangéliumi embereg.yen .•.
lőség hirdetőit illet az elvakultság, de.. . vissza fogtok hivni i Vissza! A
koporsóifokhoz 1 Sírva kértek majd: beszéljetek, oh csak beszéljetek
azokról a sejtelmes eszméktől, mert ezek nélkül koldussá lett a lelkünk!" ...
E felkiáltással végzé szavait: "V érfanuk utódai ! Ne hagyjátok egyhá:
zunkat 1"
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.
Megmozdultak a szivek...
Bartus· Béla nyomban 500, Bariss
Arpádné 200 s többen 100-300
K,.t ajánlottak fel az egyház fentartasára. De jött mindenki, akinek fájt valami, akinek lelke fulladozott a
börtönökből reánk szabadult emberszörnyetegek véres, kegyetlen, eszeveszett
zsarnoksága alatt.
.
. Hála a felettünk vigyázó gondviselő Istennek, augusztus elsejével
megszünt ez az átok fejünk felett. Bevonultak
az oláhok. Festett arcu
tisztjeik itt sétáltak utcáinkon, az "Erzsébet"",téren csengen. a zenéjiik és
perdült az oláh nemzeti tánc, a kolo. ·Akkor már szabad volt katonáinknak
is megjelenni. Szabad volt csendben várni, mignem kitakarodtak a kor•.
bácsolásba és harácsolásba belefáradt .Jiódítók" s mi felocsudva kér:
deztük: "Meddig tart még rajtunk a fenyiték?"
Ah de egyszer, egy nyirkos téli délelőttön harsant a kürt s bejött
az első magyar zászlóalj . . . A szemek könnyben ragyogtak; a sziviink
megtelt valami elbirhatatlan szomoru örömmel, amint ujra magyar katonát
láttunk Magyarországon, hajh, akkor már nagyon megtépett, kifosztott,
megcsalt Csonka-Magyarországon
!
.
Egy ember felé nézett az élni akaró fclocsudott, nagyon keserves
oktatást kapott nemzet: Horthy Miklós felé. Ah milyen forró üdvözléssel,
milycn lelkesült hódolattal kcszcntötíiik egyházunk nevében a Gondviselés
e nemes kiválasztottját. Ma is várunk, hiszünk. O a világosság a magyar
éjszakában.
.
A pokol rémuralma után ismét összeszedtük
magunkat. Anya:
könyveinket, melyeket "e1szocializáltak" visszahoztuk. Ismét szabad volt
keresztyénnek lenni. Gyermekeink lelkében azonban sokáig érezhető romlást
hagyott a pokol; a fegyelem, rend, tekintély tisztelet meglazuit, hiszen a
bolsevizmus alatt nem kellett vallásérára járni, nem kellett tanulni: politi:
záltak a gyerekek. De lassan visszaállott a rend. Lelkész buzgón, heti 18
órában végezte a vallásoktatást;
minden óra egy:egy lelki megizrnosodás volt.
.
Ez év november 30",án mutatkozott be egyházunkban a jogakadémia
tudós tanári kara Dr. Mikler Károly dékán vezetése mellett. Fájó öröm
volt. De a hittestvéri szeretet melegével öleltük az eredeti dicsőséges
védbástyáról
leszorult, nagy multu intézetet.
Az 1920. február 15",én tartott tanácsülés foglalkozott a másik
menekült intézetnek, az eperjesi tanítóképzőnek
városunk terülelén történt
e1helyezkedésével s maga részéről ez iránt is legmelegebb testvéri segitő
készségét nyilvánította.
Május 30",iki kőzgyiilésiinkbcn üdvözölte lelkész Lichtenstein László
feiügyelőnket korrnánybiztos-főispánná
történt kinevezésekor.
"f:rezzük
mindannyian. - mondá, - hogy e sulyosan válságos időben, midőn
még mindig lihegve néznek farkas-szemet
egyes társadalmi rétegek, a
lelkek közeledését csak ilyen előkelően konciliáns modoru férfiú kezde •.
ményezheti. u
Ugyane mcgnyitójában jellemzi a forradalom utáni kozhangulatot.
Ma, amikor politikai jelszó lett a kereszténység, talán természetes az a
várakozás, hogy egyházi életünk ritmusa is élénkebb legyen. - Legyünk
valóban keresztyének, Istent-imádó, cselekedettel is imádkozó magyarok r
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Julius 251iki tanácsülésben
üdvözölte egyházunk
40 éves tanitói
pályájának megfutása alkalmából Kovács Sámuel presbiterünket.
1921. évben egyházunk
il főpásztori
látogatáshoz
készült. Nagy
örömmel és hálával vette hirül, hogy templomjavitásra
amerikai hittestvéreink szeretetadományából
-90 ezer koronát nyert egyházunk.
A hit.•.
testvéri szolidaritásnak e gyönyörű ténye legyen buzditó, lelkesítő útmutatás
a hitünk, a vallásunk és egyházunk rajongó szeretetére. Dr. Larsen
és
Morhead amerikai lelkész-ranárok
irányifották e szép mozgalmat, melynek
célja a leromlott viszonyok közé sodródott európai evang. egyházak fel.•.
segítése volt. Azóta dr. Larsen lelkész fiatalon, az orosz bolsevisták
gyötréseinek következtében hirtelen elhúnyt alig 40 éves korában.
Megdicsőült lelke után szálljon a mi áldásunk.
A 90 ezer korona sajnos - ma nagyon .•.nagyon megsorvadt.
Templomunk
pedig tovább
romlik, mig a szivek meg nem mozdulnak. Azt várjuk mi!
Ez év április 1(".•.én volt 400 éves évfordulója
Luther
worms .•.i
kihallgatásának;
a nevezetes emléknapot ifjusági iinnepéllyel és istentisz .•.
telettel ültük meg. Ekk0r ajánlotta lelkész az Evangélikus
Szövetséget a
gyülekezet szeretetébe;
ez az egész országra kiterjcdő s a külföldi hatal .•.
mas evangélikus egyházakkal kapcsolatot fentartó intézményünk
az evangélikus hittestvéri szolidaritáson épül, védelmez mindent
és rnindenkit,
ami és aki egyházunknak
érdekét előmozditja, minden erkölcsileg méltó
eszközzel egyházunk dicsőségéért, haladásáért dolgozik. Országos elnöke:
báró Kaas Albert, nemzetgyülési képviselő. Legyen a nagy hasznú, nagy
hivatásu szövetségen az Ur áldása.
Az egyház hitéletének élénkülését részben az alapitványok mutatják.
Ujabban Kócs Soma, id. Bor/nyik György, Polnisch Árpád és Tihamér,
Fleckstein Amália. dr. Markó László, Koós. Som a és neje Resovszky
Vilma, özv. Fürész Ferencné, Kiss Endréné
sz. Máday Emma, Lichlenstein László, Futász Jánosné
nevén tétettek Egyházunknál
alapitvá .•.
nyok. Most van folyamatban
az özv. Báji Patay Gyuláné,
aMicsik
János és László, valamint a Pásztor
Gyula
(ref. vall.) alapitványai.
Sajnos, hogy hitfeleink nem tudják, hogy' a szabályszerű
végrendelethez
négy tanu egyidejű jelenléte s annak személyes aláírása szükséges, így
egyes végrendelkezések
- mint a mi áldott emlékű Micsik László test .•.
vérűnké - hatálytalanoK:"---'
Az éveseménye
. Püspökünk
látogatása volt. Szeptember
29 ••én
este 9 órakor érkezett a gömöri vonattal. Bevonulása
alatt városunk
összes harangjai megkondulnak.
Templomunk
ajtajánál gyülekezeti.ink
várta. Valami lelket megkapó,
szivet megremegtető volt, midőn fáklya .•.
fénynél ünnepiesen, halkan, de egyik lélekről a másikra terjedő lelkesedéssel, mind erőteljesebben csengen-bugott
az ősi ének. "Erős
várunk
az Ur Isten 1" A templom kulcsát lelkész forró üdvözlés közben átadta a fő.•.
pásztornak, e szép jelképben az alázatát fejezte ki az Ur nevében kopog .•.
tató püspök előtt, ki megnyitvan a templomot, a hatalmas tömeg élén az
őt környező papok társaságában
s az éneknek zengése közben oltár elé
vonult, honnan
buzgó imát mondott s áldást adott. A lelkészi hivatal
vizsgálata még az éj folyamán megtörtént: mindentpéldás
rendben, dicséretes
ékességgel talált a főpásztor. Másnap reggel féltizenegykor
kezdődött az
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ünnepi istentisztelet. Hétköznap
voll, meg lS ünneppé
avatta a ritka szép
alkalom. Hatóságok, iskolák, intézetek képviselői, közéleti kitünőségeink
jöttek el velünk együtt imádni az Istent s együtt ünnepelni. A lelkész
szószéki beszéde, me ly egyházunk
történetét, belső és külső életét jel:
!emezte, a püspök oltár előtti intelme, melyben egyházunk minden munkáját, minden életmozzanatát
dicsérve, vagy javitva megemlitette,
feled:
hetetlen szép emlékünkké lett. Felemelt,
buzditott, intett és javitott ez a
ünnep. Kedves leányaink egyesülete végezte a kedélyes rész rendezését:
teaestély meghitt hangulatában
alkalmat adva a közvetlen beszélgetésre
a Főpásztor és hivei számára.
Nov. l:én választotta egyházunk
Bortnyik
György és Hronyccz
Pál képesitett lelkészeket vallástanárokká.
A gyermek lelke a jövő áldása,
vagy átka, mig lelkesülten
zeng ajankunkon az ének s mig vallástanaraink nagy, áldozati buzgósággal végzik szent hivatásuk kötelességeit, a
haladás utján vagyunk. Fizetésüket az állam adja, de lelkesedésiiker-teljes
egészében
egyházunknak
szolgálatába
állitják:
igy épitik a mi jobb
jövőnket.
Nov. 5=én iktatta be Kerületünk
a Szent-Ivényi Arpád örökébe,
a felügyelői méltóságba nyiregyházai egyházunk nagy fiát:
Dr. Meskó
Lászlót iV, a mi templomunkban.
Azóta
Ö is tul van a síron; ott
Zelenka Pál, Szent"Ivényi Árpád, Korbély Géza, Kubinyi Géza s a
többi előkelő vezérférfiaink sugárzó társaságában.
1922. év örvendetes eseménnyel kezdődött. Hirét hozta Szaeppelt
Kálmán, hogy az
áldott emlékü alkalmazója, kinek hiven szolgált inté",
zője volt, a mi keveset szereplő, de egyháza iránt melegen érdeklődő
presbiterünk,
báró SeckendorH Hermann végrendeleti hagyományossá
tette egyházunkat, amennyiben vaftai birtokát teljes felszerelésével - 1015
kat. holdat - a miskolci egyházra hagyta. A nemes lelkü főur idő:
kezben elhunyt, végrendelete kihirdettetett s egyházunk - mint jóhiszemű
örökös kezébe vette' a hagyományozott
uradalmat
minden jogi és
anyagi ügyeivel együtt. Az egyház teljes tudatában van e hagyománnyal
egybekötött kötelességeinek,
de mindaddig,
mig az örökösödési
eljárás
befejezve nincs, a birtok ból semmi jövedelmet nem tekinthet magáénak
.és nem is használja fel saját céljaira s nem fizeti a végrendelet szerinti
támogatási összeget a borsodmegyei
jótékony intézetek nek, mint amelYe:
ket bőségesen (ausgiebig) támogatni tartozik. Bizunk okos jogászainkban,
főként Bartus Dezső dr. ügyészünkben
és mindenekfelett a pártatlan,
befolyásolhatlan
magyar biróság igazságtevésében.
Mindent megteszünk,
hogy e nagy hagyaték lehetőleg egész épségében
megmaradjon,
hogy
ekként hathatós eszköz legyen egyházunk
épitéséhez s az emberszeretet
munkájához.
Ez idő szerint a biróság előtt van az ügy. Gazdaságilag
pedig Dr. Glós Károly elnöklete alatt külön bizottság kezeli; az éven"
kénti nyereség pénzintézetilegelhelyezve
gyümölcsözik.
Ez év virágvasámapján
gyászoltuk
meg fájdalmas
emlékü kirá;
lyunkat: IV. Károly Ő Felségét.
Virágvasárnap
az emberi állhatatlan:
ság ünnepe' a mi legszomorubb ünnepünk,
hiszen akkor sirt Krisztus.
Ma hozsánna, pálma, ujjongás, holnap .. , elhagyottság,
keserü pohár,
kinos halál. Szegény király! Hová lettek mellőle, kik mert Isten
ő
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hatalmat adott neki ott tetszelegtek,
fénylettek,
mint fényes hátu
bogarak az illatos, dus virágu lomb körül;
hová a fegyveres vitézek,
lakájok ? Egyszerü koporsóban,
csendben
szállt sírjába a budai Szent,:'
György,:'téren egykor hiv magyar népe éljen rivalgás kezben István király
palástjában fehér lován Magyarország
megvédelmezéséf
fogadó király. A
sors beteljesedett, de még ha nincs vége a tragédiának. Isten számon tart esküt, számon tart hüséget. Mi imádkozunk:
Uram; adj világosságot s ne itéld
meg a fe hütlen, állhatatlan népedet! Legyen' áldás' a mcssze-idegenben
porladó tragikus magyar király sirja felett. Benne
az integer Magyar .•.
ország utolsó királya szállt sirba. Május l eén országos irodalom-társasé .•.
gunk - a Luther .-társaság - egyházunk kebelében tartotta közgyűlését.
Kapi Béla és Geduly Henrik püspökeink és Csengey
Gusztáv s dr.
Kovács Sándor
theol. tanáraink
költeménye,
illetve előadása lelkeket
gyarapitottak. Ugyanezen
napon tartotta értekezletét egyházunkban
a
hegyaljai Lelkészegyesület Duszik Lajos elnöklete alatt.
Ez év julius 18,:'án távozott el földi életéből Becht József kánto .•.
runk. Benne az egyházát hiven szolgáló lelkiismeretes
munkatársunkat
veszitettük el. Azóta, hogy elment, betöltetlen
kántori állásunk. Pólcz
Lajos tanitó, Kapy Gyula tanitóképző .•.intézeti tanár, ifj. Becht József,
Pazár István és fia Béla, valamint
kántorhelyettesünk : Gyurkó Barna
tanitóképezdész látta el eddig Isten .•.tiszteleteink énekvezetését.
Novemberi tanácsülésünkben
fejezte ki egyházunk szerencse
kivá .•.
natait és háláját egykori jeles tanitóinak, később áll. el. iskolai igazgatók .•.
nak: Kovács Sámuel, Gebe Endre és Kerényi Mártonnak
nyugalomba
vonulásuk alkalmával. A tanító örökké él: egyénisége, lelkesedése, jelleme
tovább él a tanitványnemzedékekben.
A jó tanító áldás. Szálljon e derék, jó tanitóinkra az Ur áldása.
Ez év szept. 29 .•.én a Kormányzó előtt mutatta be hódolatát egy... ..,
házunk kiildottsége. Az államfőre láthatólag mély hatást tett Duszik - La .•.
jos lelkes, eredeti beszéde.
Novemberi tanácsűlésiink
vette tudomásul, hogya
báró Secken .•.
dorff.•.féle hagyatékunk ügye két oldalról is veszélyeztetett
helyzetbe jutott,
egyfelől az Orsz. Földbirtokrendező
Biróság elrendelte az eljárást egyhá .•.
zunk e birtokára, más felől a vélt örökösök ugy tartalmilag, mint alaki .•.
kilag kifogást emeltek a v·E%g.rendeletellen. Az ügy folyamatban
van.
Isten segit!
.
1923 évben br. Solyrnossy Lajos egyetemes felügyelő lemondván,
helyére br. Radvánszky Albertet választotta egyhangulag országos egy .•.
házunk; az egyházát forrón szerető, .férfikora delén álló főúr, a Rad,..
vánszky .•.családban otthonos szellemtől :.....az egyházáért vértanuságra kész
hithűségtől - vezéreltetve,
egy új, 'lendiiletesebb
korszakát nyitja meg
magyarhoni egyházunk
történetének.
Páratlan
buzgósággal
áll' minden
ügyben
egyháza
szolgálatára.
Egyházunkat
is megtisztelte
magas
látogatásával;
hitbuzgó lelke példátadó
ténye volt, hogy ez alkalommal
először is az Isten házát nyiítatta ki s az oltár előtt imádkozva állott meg.
Csaknem
valamennyi
nagyobb
egyházunkat,
iskoláinkat meglátogatta.
Valfai hagyatékunk
ügyében
lebilincselő szivességgel többször is eliárt.
E tények igazolják azf a lassan .•.lassan kialakuló általános nézetet, hogy
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abr. Pr6nay Dezső kemény, sziklaszerii egyemsege tiszteletre birt, de a
br. Radvánszky Alberté a gondos, a segitő, védelmező egyházfő meleg .•.
ségévei lelkes, boldog ragaszkodásra
ösZtönöz. Az Dr áldásul adta e
nehéz időkben nekünk. Oh, tartsa Ot meg a Gondviselő
a mi diesekedésiinkre l Imádkozunk e nemes, tiszta lélek boldogságáért.
Ez évi április 2""án tartott közgyűlésünk emlékezett meg az elhunyt
fehigyelőhelyetteséről : Fischer Lajosról. Ott volt mindcnűtt, ahol egyháza
érdekében szólni és tenni kellett, gondos figyelemmel, őrködő -szernmel
kisért minden mozzanatot, melyben egyházunk élete megnyilvánult 1 Kora
ífjuságától itt serénykedett
egyházunk
munkamezején.
Elhunyta
mélyen
érzett veszteségünk,
Hálás kegyelet őrzi egyházunk minden hív fia szivében. Példája, a gondos, munkás egyházszeretet,
indítson követésére.
Ez évi április 2. kőzgyiilésiink
választotta
alapírványi
bizottsági
elnőkké azóta elhunyt lelkes egyháztanácsosunkat,
dr. Szánthó Bertalant,
egészségügyi tanácsos, igazgató-főorvost.
Ugyane
kőzgyiilés választotta
egyháztanácsosokká
Kovács
Sámuel ny. igazgató-tanitó,
BalIó Rudolf
kerületi főkapitány, Steiner Lajos máv. felügyelő s Molitor Gusztáv ta=
nitóképz. tanár egyházi tagokat.
Ez év karácsony első napján temettük régi jeles egyháztanácsosunkat, Lippay Bélát, ki mérnöki todományát
egyházunk épitkezésénél s
temetői térképezésénél
értékesitette javunkra.
Az 1924. évi közgyülésünk hálás örömmel veszi tudomásul, hogy
kiváló felügyelője; H. Liebtenstein
László és neje házasságuk
negyed=
százados évfordulóján egy millió korona emlékalapitványt
tettek a mindenkori lelkész javára. Dr. Sztehlo Zoltánné ugyancsak alapitványul egy
(1) drb. Dorsod"Miskolci
Gőzmalom
részvényt
helyezett el egyházunk
szegényei javára, özv. Báji Patay Gyuláné
pedig közelebbi cél megje .•.
lölése nélkül 25 drb. Lipótvárosi Takarékpénztári
részvényt.
.
E közgyülésünk választotta alapitv. biz. elnökké OfJlyk Arpád ny.
alezredesr, egyháztanácsosokká
dr. Sztehlo Zoltán, dr. Bruckner Győző,
Bartholy Béla, Rheinlander
Emil, Markó
Lénárd, dr. Raisz Elemér és
Jancsó Lajos egyházi tagokat.
Junius 29. tanácsunk üdvözölte
kipróbált ügybuzgalmu munkatár=
sunkaí, dr. Glós Károlyt kormányfőtanácsossá
kinevezletése alkalmából.
Ez évben szorgalmas tanulóink jutalmazására 760 ezer koronát és "kilenc ~'
emlékkönyvet adományozott egyházunk közönsége.
Ez év :nyarán kijavítottuk orgonánkat uj fujtató szerkezettel ellátva
cea 20 millió K. gyüjtött összegből. Ugyancsak
kitataroztattuk épületeink
tetőzetét, szintén 20-30
millióba került.
E helyen áldást imádkozva emlékezünk, a mi buzgó, áldozatra mindig kész testvéreinkre, kik a mostani nehéz viszonyok között is adomanyaikkal siettek egyházunk segítésére. Gyüjtő iveken fordultunk közön .•.
ségünkhöz s a pénzintézetek
támogatását is igénybe vettük.
E helyen
név szerint nem említjük fel adakozó testvéreinket, mert azt vasárnapról .•.
vasárnapra szószékünkön
tesszük, hogy mások is hasonló jótettre buzdítást nyerjenek, itt csak azt emlitjük meg, hogy Schőn Dezső
ifju .•.test .•.
vérünk
egymaga
egymillió K ..•.t adott annak kijelentésével,
hogy a
mai pénzviszonyaink
között ez körülbelül megfelel annak
az összegnek,
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mií békében

adott volna. Legyen e nemes gondolkozásu:.ifju
testvérünk
megáldva! A mi aranykőnyvűnkben
vannak ilyen aranynevek,
arany .•.
szivü testvéreink áldott nevei; gyülekezefünk
ismeri őket, kik minden
szép ügyben ott vannak szivűkkel és pénzükkel. . Hála Istennek, vala:
lamennyi megnevezése vagy fiz nyomtatott ivet venne igénybe.
Csak tovább áldott testvéreink!
A ti csendes
buzgóságtok, a ti
kővetkezefes, kitartó hűségetek egyházunk erőforrása ..
Az Ur, a mi erős várunk, legyen továbbra is velünk.

D.L.

Hullámveréskor ...
A megcsonkitott Magyarországon
evang. egyházunk
felelt is meg .•..
nehezült az idők járása. Nagy evang. területeink
elvesztek,
híveinknek
60 százaléka leszakadt a magyar evang. egyházegyetem
testéről és év .•..
százados nemes kulturhivatást
teljesitő iskoláink idegen
kézre kerültek.
Lélekszámban és anyagi erőben, szellemi és erkölcsi értékekben
megfo .•..
gyatkozva, nehéz és kiizdelmes jövő várakozik egyházunkra.
De a létért való küzdelmet nemcsak
az élniakarés. az élet ösztöne kényszeriti rá; ez legszentebb joga és kötelessége is.
Mikor volt nagyobb szükségünk egy fenkölt valláserkölcsi
alapon
álló világnézetre, mely azonban nem zárkózik el a fejlődés, a haladás
lehetőségétől sem, ha nem napjainkban?
Hiszen manapság. két ellenséges világnézet áll egymással szemben.
Az egyik Krisztus
nélkül, a másik Krisztus
által akarja kiépíteni egy
jobb, boldogabb jövőnek az utjait. A szabadgondolkozás,
a radikalizmus,
a materializmus és a szocializmus jelszavai alatt olyan szellemi és társa:
dalmi irányzatok rejtőzködnek,
melyek koru nk társadalmának,
gyökeres,
részben forradalmi uton való átalakítására törekednek. Elvi ellenségei ezek
minden valláserkölcsi .alapon álló világnézetnek ; a haladás és a felvilá .•.
gosodás nevében fel akarják szabaditani
"a modern ker" nemzedékéf
minden vallás és egyház-.,zsarnoki"
hatalma alól. Támadásaik
legéle .•..
sebben a középkori kath. világnézet egyháza ellen irányulnak, mert ennek
megkövesedett konzervativizmusában
és a hivő lelkek felett gyakorolt .kor .•.
látlan uraimában látják a lelki szabadságnak
és a haladó felvilágosodásnak
legnagyobb akadályát. De sok jót, támogatást ezektől a radikális irány ••
zatoktól mi, protestánsok
sem várhatunk,
hiszen azok elvi ellenségei
minden magasabb Istenhit alapján álló vallásnak
és egyháznak.
Bebi .•.
zonyult a kezelmultban is, a proletárdiktatura
gyászos idején, hogy a
lelkiismereti szabadságnak
és a meggyőződés elvének. csak addig a hivei
és hirdetői, mig radikális eszméik és terveik érdekében
arra szükségük
van. Mi tehát nem habozhatunk,
nem tétovázhatunk
egy pillanatra sem.
akármennyire is hallassák a felvilágosodás
és a. haladás szirénhangjait : a
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mi helyünk ott van a krisztusi világnézetért

és a keresztyén életeszmények
megvalósitásáért fáradó és kiizdő egyházak sorában.
.
Amikor azonban minden erőnkkel és képességünkkel a krisztusi vi;
lágnézet diadaláért szállunk harcba, mert legjobb meggyőződésünk
szerint
csak a Krisztus evangelioma egyedül biztosithatja az egyén valódi beldogságát és
társadalom egészséges fejlődését : nem szabad egy lépés"
nyire sem letérnünk, ami evang. egyházunk hitelvi alapjáról. Itt elsősorban
"a régi ellenség" "re, a hatalom és a tekintély egyházára gondolok, rnely
az "eretnekek" iránt érzett ellenszenvét ma sem tagadja meg.
.
Minden okunk megvan az óvatosságra és bizalmatlanságra,
mikor
azt látjuk, hogy a róm. kath. egyház még ma az u. n. nemzeti· keresz"
tyén irányzat idején sem hajlandó velünk, protestánsokkal
őszinte, test"
véri együttmüködésre
a társadalmi és nemzeti élet terén. Sőt igazságtalan
vádakkal és gyanusitásokkal:
a forradalomban
és destrukcióban
való
részvétellel illet bennünket;
meg akarja renditeni evang. vallásunknak és
egyházunknak
morális hitelét saját hiveinknek és idegeneknek
a szemé"
ben egyaránt és egyedül a róm. kath. világnézetet hirdeti alKalmasnak- a
nemzeti élet megujhodására
és feltámadásunk
előkészitésére.
Hogy a .rórn. kath. propaganda némi sikereket is ért el hivcink
körében, annak az volt az oka, hogy aludtunk, hogy tökéletesebb vallásos felfogásunknak és világnézetünknek -tudaíában
hetnis biztonságérzef
veff rajtunk erőt. Nem akartunk tudomást venni arról a veszélyről, mely
evang. egyházunkat két oldalról is: a vallási türelmetlenség
és a meg"
szervezett hitetlenség táborából fenyegette. lu azonban
a legfőbb ideje,
. hogy felébredjünk és helyzetünk komolyságának
a tudatára
eszméljünk.
Itt a legfőbb ideje, hogy veszélyeztetett egyházunk megmentésére siessünk
és ne hagyjuk kioltani az evangelium világosságának
a fáklyáját. Hiszen
e lázálmoktói felzaklatott és önmagával meghasonlott világban
a protesíanfizmusra és igy ami evang. egyházunkra is szép és nemes hivatás
vár. Ez a hivatása feladatává Ieszi, hogy kiegyenlítő, kibékitő, kiengesztelő szcrcpet vállaljon abban a harcban, mely a hit és a tudás, a századok általszentesitett
egyházi tekintély és a korlátlan szabadságra torő
emberi ész, egy Ieriint korszak tiszteletreméltó, de már részben tulhaladott
világnézete és egy uj kor eljöttét szinte forradalmi
harsonákkal
hirdető
tábor között folyik; e nagy hivatás teljesitésére különös en alkalmassá teszi a
protestantizmust
az, hogy a ker. valláserkőlcsi
alap megtartásával
elvileg
a haladás, a felvilágosodás és a lelki szabadság
szolgálatát:
az oro1('
reformációt irta zászlaj ára. Bármennyire is nehéz és küzdelmes
a jelen;
a jövő, az élet a miénk: az evangeliumi alapon
álló kereszfyénségé ..
Csak azután ne bizonyuljunk méltatlanoknak
a mi evang. keresztyénségünk nemes hagyományaira
és magasztos
feladataira!
Mit érnek
a nagy eszmék, a nemes igazságok, ha nem állanak mögöttük
szilárd
akaratu, tántorithatatlan
meggyőződésü,
életerős személyiségek, akik tud"
nak fáradni és küzdeni nemes eszméik győzelméért ?! Elsodorja akkor a
nagy eszméket, a nemes igazságokat a rohanó idő, miként a fákról lehulló leveleket az őszi szél.
Legyünk tehát a mi nagymultu és nagyrahivatott egyházunk nak őníudatos tagjai, vigyük bele életünkbe a krisztusi
éleszírnény
nemességét

a
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és jellemformáló erejét. Legyünk
elsősorban jó és hű evangélikusok,
lstennek tökéletességre és igazságra törekvő gyermekei, - hogy azután
nagy Lutherünktől tanúit bátorsággal
és felelősségérzéssel
fáradjunk
és
küzdjünk a mi társadalmi
problémáinknak
és nemzeti eszményeinknek
igazságos és áldásos megvalósitásáért.
Az evangélium fenkölt világnézetére és nemes eszményeire szüksége
van az élet megnehezült harcát vivó társadalmunknak és sorssujtott magyar
nemzetünknek:
"Légy hál igaz és hű evangelikus f" Erős várunk az Úr!

LEHOCZKY

EGYED

tkp. ini. valIáslanár. .

Egyházvédés.
Hazánkban
a miskolci evang. egyház egyike a legrégibb
evang.
-egyházaknak.
Régi feljegyzések
bizonysága szerint a némel reformáció
megkezdése után 10-12
év mulva, Miskolcon már meghonosult a meg.=tisztitott vallás s a több mint 200 évig tartó elnyomatások
sem tudták
többé a protestantizmus meggyujtott világát teljesen kioltani.
Hogy oly hamar eljutott ide a reformáció
áldott világossága,
azt
nagyban elősegitette az a kőrűlmény,
hogy az akkori kereskedők
minden évben meglátogatták azon időben a világhirü lipcsei vásárokat
s
onnan kereskedelmi cikkeikkel együtt a szabad eszméket is haza hozták
magukkal. Az alföldi, bánáti és erdélyi szász kereskedők utja Miskolcon
át vezetett. Ezek a kereskedők áíutazásuk
alkalmával, sokszor napokig
kénytelenek voltak itt tartózkodni. Itt megismerték aIakosokaí
és meg",
ismertették velük a N émetországban már nagy elterjedést nyert szabad
eszméket, melyek csakhamar itt is fogékony keblekre találtak.
Hogy pedig a fogékony lelkekből ki ne aludjék az evangeliumi
Iáng, az örökké bölcs Gondviselés arról is gondoskodott.
Egyházunk
szamtahrn-; méltatlannál
méltatlanabb
fámadásnak
volt
a multban kitéve és körülbelül egy év óta ismét célpontja vagyunk
ellenségeink támadásának.
Egyik budapesti napilap szerint (lásd az "Evangelikusok
Lapja"»
nak f. é. október hó 26",iki 33-34",ik
számát) "Magyarország
feltárnadása csakis a róm. katholikusoktói
várható, mert a protestantismus
magában hordja a halál csiráit."
A Pázm.ány
egyesületnek
egy Krüger
nevü szónoka
ünnepli
Pázmányt,
mint "az akkor is szétszakiíotí
Magyarország
részeinek
sikeres egyesítőjét."
Glattfelder
csanádi pőspök megállapitja, hogy igazi értéket csak a
kath. vi1ágsz~mlélet ad." Petőfi, Kossuth,
Görgey Arthur,
Mikszáth,
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Madách, Luther. Goethe, Kant, Hegel, stb., kik evangelíkusok
voltak,
nem igazi értéket képviselnek tehát.
Zadravecz tábori püspök egyházunkvt
a kőzős katonai Isíentisz-.
teletekről leszoritani törekszik, amennyiben ilyen Istentiszteletet "olyan se:
ló, se szamárv-nak
nevezi . Stílus, teszi az embert. Megdöbbentő
ez a
stílus! A "Szív" és a "Magyar
Kultura"
cimü klerikális lapok nem
ritkán bántó módon emlékeznek meg rólunk.
Mig Pezenhoffer
és a jezsuiták állandóan támadnak,
rníg a kath,
egyház vegyesházasságot
csak úgy hajlandó megáldani,
ha a' nem kath.
házastárs születendő gyermekét reverzállssal a kath. egyházhoz köti, míg
a nem .kath. templomban kőtőff vegyesházasságot
a klerus ágyasságnak
minősíti, addig hiányzik a felekezetek kőzőtti krisztusi szeretet
és.
béke.
Hallgatással
mellőzni a támadásokat,
egyértelmü az evangéliumi
eszmékről és igazságokról való lemondással.. Mi nem akarunk a feleke»
zetek között egyenetlenséget,
ellenkezőleg, megértést, békességet
és test-véri szereteleí hirdetünk és nyuj tunk. A megértés, tételes főrvényeinkben
gyökerező egyenlőség en alapszik. Békességünk
nem szolgai mcghunyászskodás, lianem Krisztusba vetett erős hitünk. A testvéri szeretet, -,
melyet felajánlunk;
- azon isteni ige, mely a krisztusi világnézet fun»
damentumát képezi,
.
Az örökké bölcs Gondviselés
most is gondoskodott
nyilt szívű,
bátor férfiakról, akik Luther Márton
önzetlen hősi egyéniségéhez.
méltó an a támadó ten:dentiákat az evangéliumi
igazságok alapján
védekezve, sorban megcáfolták. Nyilt őszinteséggel, klasszikusan szép és,
tömör előadások hangzottak el a "Magyarhoni evangelikus lelkészegyesü .•..
'
let közgyülésén.
Az "Evangelikusok
Lapja" .•..
nak 1924. november hó Ió-ikán meg~
jelent 36-37. száma bő kivonatban
ismerteti a felszólalók beszédét és,
szószerinti szövegben
közli a lelkészegyesület
elnökének,
valamint
a,
miskolci gyülekezet
lelkipásztorának
határozott hangú
és evangelikus.
öntudattóI duzzadó előadását, mely mindenképen
méltó Luther MártoTh
szelleméhez.
.
Valamennyi
felszólalás· tárgyilagos volt" melybe bántó vagy sértő,
tendenfia más felekezettel szemben csakis rosszakaratfal
magyarázható
bele. Rosszakaratban
nem szenvedünk
azonban hiányt. Ráfogták
lelki .•.·
pásztorunkra,
hogy azt állította volna, hogy aki katholikus az sem nem
keresztyén, sem nem magyar. Megkísérelték a vita súlypontját városunkba
áttenni, azt remélve, hogy sikerül talán a felekezetek kőzőtti viszonyt itt
megbontani és kihasználva a helyzetet. a zavarosban halászni. Az "ugratás'"
azonban nem sikerült.
'
A támadások nem speciálisan csak a miskolci gyülekezetet, hanem.
egyetemes egyházunkat érték, az erre adott válasz a Magyarhoni
evang,
lelkészegyesíilet közgyülésén - tehát hivatalos és illetékes helyről hangzott el.
13:s, hogy elhangzott,azért
hála és elismerés illeti a felszólalókat •..
kik meggyujtva a felvilágosítás fáklyáját, rendíthetlen hithiiségiik szavára,
szembe szálltak a vád dal.
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Ha tovább is alszunk, mint "oldott kéve, széthull" egyházunk.
E:,d azonban nem engedhetjük, ez ellen ha kell, mindnyájunknak
a vár",
falakhoz kell állnunk, addig mig nem, késő, addig mig "Erős várunk az
Isten I"
,--

OTTLYK
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alapifv. biz. eln?5k.

Lutheránus egység
es egyetemesség.
Nem

szivesen

élek

a

.Juth. (( jelzővel, mert

mi

evangélikusok

nem Luiberéi, hanem Krisztuséi vagyunk. Evangélikusok és nem luthe",
ránusok vagyunk. De szerelném megjelölni vele azt a, vallási egységet,
amely minden más prot. vallásfelekezeftől eltérőleg hiívallásaink, főleg az
egyetlen érvényü és éríékű ágostai hitvallásban és legujabb an konkrétebb
alakban az eisenachi világkonferencián
jutott kifejezésre, - mely evang.
.szolidaritásnak oly tipikus megszemélyesitöie
az áldott és áldó amerikai
Morhead professzor s a tárgyalásokon is a német nyelv használatában
rnint valósággal 'evang. világnyelvben jutott kifejezésre.
Ez egység
és egyetemesség
kifejezése már Luther reformátori
egyénisége, ki az apostolok ideje óta még Augusztinuszt
sem kivéve, evang. ker. egyházunk
legnagyobb
evangelistája,
Barth ref. theológus
szerint a kereszténység legkiválóbb irás magyárázója,
evang. egyházával
együtt a világ megvesztegethetlen
lelkiismerete s kinek 95 tételén, az
átokbulla elégeíésén, vorrnsi .hsvallásán, bibliaforditásán,
az istentisztelet s
az iskolaügy fejlesztésén és házasságán
épült fel a krisztusi evangélium
alapján az egész reformáció.
Mint vallás tehát a lutheránusság nem
német keresziyénség, (hisz Dollinger, a nagy kath. forténettudós szerint:
a svédek lutheránusabbak
a németeknél),
hanem
az egész emberiség
vallásos életét átölelő egyetemes
keresztyénség.
Ez az egyetemesség
a tan és hitvallás uj szövetségi egyefemességében
jut kifejezésre amelyet
oly találóan jelez az az ismert mondás is: "Goffes
Wort und Luthers

Lebr, vergehen nie und nimermehr. ((
Luther vallásosságának
mély személyes erkölcsi jellegén és az ő
szilárd, igazán pozitiv evangéliumi alapján nyugszik a lutheránusság
egyetemes je\!ege, amelynek alapján rnint reformátor nem a .tudománnyal
s még kevésbé a politikával, hanem az Isten evang. igéjével operált, vagyis
azzal a bibliai igével,
amellyel elindult \X!ormsba, dacolt ("Luther",
trotz") a papsággal, ellentállott a rajongóknak
s a népnek kezébe adta
a hitet s az egyházi éneket. Igy hát az evang. keresztyénség
nem egy
dogmatikai rendszernek a foglalatja, hanem lelki energiáknak élő tör",
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téneti organizmusa. S ha hálásan el is ismerjük a kálvinizmus nagy
szerepéi a világtörténelemben
és főleg magyar hazánkban,
az evangé .•..
liumi életigazságokat egyetlenegy egyházi férfi és hitvalló "hős" sem
fogta fel oly mélyen és tisztán, mint épen Luther. Ebből meritette Róma
pápizmusa ellen is a maga diadalmas
energiáit. Minden
egyházi ujitás
tehát, amely nem pro/es/á/ió és konfesszió, önmagában
megdől. Az
evang. hit nélküli reformáció nem reformáció, hanem deformáció, sülyedés,
visszaesés, lassu, de biztos halál. A Lu/her reformációjában a kereszt

nem diszes ékessége, hanem fundámen/uma a keresztyénségnek. s a
biblia nem értékes művelődéstörténeti okmány csupán, hanem az embe»
riség életkönyve s az Istennek és Krisztusnak
hozzá intézett levele,
követe, mely az elvhűség alapján állva hadat üzen minden.Jéha opporfunizmusnak,
szörnyüséges

elvtelen kompromisszum nak és vörös, fekete és arany
internacionálénak.
Uyg Jézus,
mint Luther szerint azIs/en igéje nemcsak kegyelem, hanem mint törvény egyuítal kard, háboru, botránkozás, sziklazuzó pöröly, romlás és rnéreg _. már t. i. az
ellenszegülő bünre nézve. Kérlelhetetlen
elhatározás elé állítja az embert
és nem. enged neki semmi kibuvót.
Luther reformációja
közelebbről és ebben rejlik egysége· és egye .•..
temessége, különösebben
3 sarkalatos evangéliumi életigazságban gyö .•..
kerezik.
1. A biblia egyetlen forrása és szabályozó zsinórmértéke a hitnek,
tannak és életnek egyaránt.
2. A reformáció másik öröksége az Istennel való kegyelmi igaz.•..
ságosságról szóló tana, amelyet az istenember élete, szenvedése és halála
szerzett meg számunkra, a szentlélek kőzől velünk s a hit sajátit el.
3. A reformáció harmadik
alapigazsága,
mint örökség abban áll,
hogy a megigazult bünös ember egész éle/é/ istenével való viszonyában
hálaáldozatnak tekintse.
A reformációnak ez a hármas
alapigazsága az életben megvalósitva szüli a legjobb és a leggazdagabb
életet a szereteiben s a halálig
való áldozatos hüségben, amelyet Lu/her is feltétlen értéknek -és Legfőbo
jónak minősitetf. De hogy az. nálunk is megvalósuljon,
ehez krisztusi:
erők és eszmények, . lelki ujjászületés és erkölcsi megujhodás szükségesek,
Van tehát nemcsak
egyház és művelődéstőrténefi,
hanem evangéliumi alapja is a magyarországi evang. lelkészek közgyülésén a Duszik
Lajos által nagy erkölcsi bátorsággal hangsulyozotf ·"evangélikus öntuda!";
nak. Csak fejlesztenünk azt szószékeinken és vallásos estélyeinken őskeresztyén és reformációs
tárgyu· egyháztörténeti
előadásokkal. Mert itt
a 12"ik óra, a kath. szervezkedés
és hóditó hadjárat a lármás jezsovis
táktól föl Apponyúig
és Berzeviczi-ig
íiintctő kath. naggyűléseiken,
amelyeknek . kirivó alaptónusa a pápás egyház 'szuverniiése a magyar
állam fölöf! s amely gonosz pokoli terv és :szellem ellen, rnint "dia".
dalmasan előretörő kath. renaissance"
ellen.' ismét mint a reformáció és
az ellenreformáció idején, a magyar protestantizmus
lesz hivatva meg".
védeni a magyar alkotmányt és a területi integritást. Ouod faciat Deus!

Dr. Szlávik Mátyás
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Helyzetünk .
. A számadásban erkölcsi inditások, bűnvallások, fanúlságok rejlenek.
Beszélnek il ""számok. Mérlegeinek ; lemérik egyházunk életerejét, tagjainak
'-öntudatát, istenfélő vallássosságáí,
áldozatkészségét;
lemérik egyházunk
-éleíerejét, múltj~ eredményeit s jövője reményeit.
Tartsunk önvizsgálatot. Ez tanitson meg nagyobb lelkesedéssel dol-:
gozni egyházun kért, ez buzdítson hitünk rnélyebb, komolyabb szerelmére.
A világ közszelleme valahogy fokozódó figyelemmel fordúl a val1ás
kérdései felé. A háborúban
megnyilvánúlt
Istcn-itélet
korbácsa végig
verte a győzőket és legyőzoítekef s egy fekete, szomorú megismerés kezd
szemet nyitni a lelkek mélyén ; az, hogy a ,háború igazi legyőzöHje, igazi
vesztesei - az egyének. Igen. Az elesett, messze porladó fiát gyászoló
édes anyának
szívét nem gyógyit ja meg a győzelmi mámor, melyet álíató
ujjongással, 'tüntető büszkeséggel
igyekszik kifejezésre juttatni a győzök
kormánya, hogy valamiképpen
feledtesse a vesztesek vesztességeit.
Hiába!
Istenhez tér a lélek. A gyászolók sebét nem gyógyítja be az érdempénz, az emberi részvét; oda fordulnak hát a minden életet irányito örök
hatalomhoz, az -élő Istenhez, kinek keze a háborut is beleszövi a maga
felséges viIágtervébe.
A halál és feltámadás, a síron túli lét és a lélek rejfelmessége ma
százezrek lelkét foglalkoztatja. Át akarnak látni a nagy függöny mögé,
melylyel Isten keze leIaKarfa a lér titkait. Spiritiszta próféták rejtelmes
igéit megadott, hódoló lélekkel szivják magukba. A templomi igehirdetés
uj jelentőséget nyert számunkra:
abban is keresnek valamit, ami szomjazó
lelküket megenyhitené.
'A politikai élet porondján is dominál a vallási kérdés.
Róma megmozdúlt. Egymás után jelennek meg a pápai kibocsátmányok, melyek mindegyike a reformáció glóriáját szerctné megtépdesni.
Szerinte egy vallásnak van létjogosultsága:
az övének. Tömegeket tüzel
fel, tőmeg-mozdulásokkal
mutatja hatalmát s a mi áldott egyházunkat már
nyiltan merészeli "erefnek ",:'nek bélyegezni s ellene híveit a reverzális
követeléssei, az áttérités forszirozásával
hóditó harcba toborozni. Papjainak
megtiltja a részvételt olyan nyilvános Isten-tisztelet-szerű
cselekményekben,
melyeknél "eretnek" -lelkészek is szerepelnck.
Quo vadis? Hová mégy? Hová, fog ez vezetni?..
Mi eddig
nemes szabadelvűséggel
tiszteletben tartoítuk a másik oldal felfogását;
9<:: az utóbbi időkben annyi sérelem, annyi lealázás és támadás ért, hogy

kénytelenek vagyunk védekezni, kénytelenek a magunk portájára vigyázni
s a térítési tendenciára hasonlóval' felelni ...
Téríteni. Elfeledett programmunk
ez. Valamikor egyházunk ez egész
ország népét ölelte boldogító kebelére:
a reformáció évszázadában
- a
XVL. ban - még a királyunk is, a Habsburg
II. Miksa evangélikus
szellemű volt, kijelentette koronázása
előtt, hogy Máriára
és a szentekre nem esküszik, cook -az evangéliumra;
főnemescink kőziil csupán
3 család volt kath., a többi s a köznemesség
az evangélikus egyház
. hívének vallotta magát. Sőt olyan hatalmas volt a reformáció által idézett
szellemi megujhodás,
hogy a magyar katholikus
klérus az Úi szent
vacsorájának két szin alaft vétélét s a papnőtlenség
eltörlését hangosan
merte köve/elni.'
.
De jött a szomorú fordulat. Fegyverrel és bőrtőnnel, erőszakkal
és
csábitássalvisszaíéritetíe
a Habsburgok
és a jezsuiták ellenreformációja a
magyar előkelőségeket,
nemeseket
s utánuk és velük ment a. nép is,
mert elv volf: cuius regio, eius religio (akié a birtok, azé a vallás.)
Ma más fegyverekkel kiizd ellenünk. A mi fegyvereinkkel : szószékkel, sajtóval, egyesületi- szervezkedésseI.
S jellemző, hogy mig velünk,
a mi Istentiszteleteinken
nem vehet részt a klerikus, addig a keresztény
szocialista mozgalomba mézes szavakkal édesgetnek. Megyünk, vállvetve,
becsületes
zászlóhűséggel
dolgozunk mi együtt a kath. lelkészekkel, csak
az "eretnek ";leszólással, csak az egyházunk elleni írtó hadjárattal hagyjanak
fel; mert vagy fegyvertársak vagyunk a mindcn pozitiv hitet fenyegető,
a hazát és vallást 'megtagadó
nihilizmussal
szemben
s akkor becsüljük
meg egymást, akkor nyújtsunk
testvéri jobbot cgymásnak ; ha pedig
ellenséges, egyházunkat
mindenütt
arculverő tendencia
nyilatkozik meg,
akkor felvesszük a felénk dobott keztyűt.
'
Téríteni. .. Csodálatos a mi aluszékonyságunk.
Mi egyenesen meg;
várjuk, megköveteljük
igazságainktól, hogy hoditsanak a maguk belső,
isteni varázsával: Oly felséges a mi hitünk, oly g.yönyörű a mi erkölcs;
tanunk, hogy nem érezzük - mint evangélikusok
- ait az egyháztagságunkkal együttjáró kötelességet, hogy ezeket az ígazságoka~megszeret.:tessük az emberekkel. A szentek pogányes kulíusza helyett az egyetlen,
a világegyetem et átható, végtelen Istenben való imádságos hitünket s ,ami evangélikus specialis vonás -:
a gondviselő Istenbe vetett hitet
miért nem visszük szent fároszként, világosság terjesztőként a babonák
utvesztőjében tévelygők elé? Miért nem állitjuk a képtelenségele helyébe
a mi hitünk gyönyörű, ész-igényeinknek is megfelelő, boldogiló igazságait?
Miért nem hírdetjük a fegyelem erkölcse helyett a szercteí engedelmességét?
Miért? ...
Mert bennünk
sem eléggé élnek ezek az igazságok s mert nem
lettek ezek élefnézetünket megszabó, nicgvonalazó- eleven, ható, buzditó,.
világositó
erőkké. Nekünk
febbet kellene foglalkoznunk
vallásunkkal,
többet kellene tanulnunk,
,hogy ezeke! az 'elásott talentumainkat
ragyo:
góan, tisztán nagvilágra hozzuk.
A hit egyébként nem tan, nem tudás- hanem - élet. Annyit ér,
amennyire lelket szépitő, embert boldogitó,
életet nemesítő
hatalomma
válik általunk és bennünk.
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- Egy reverzálissal, egy áttéritéssel rontani lehet, lazítani lehet egy"
házunk élő falát, de egy:egy
léleknek meggyőződéses,
hitéért áldozni
kész, lelkesültségévei hóditani tudó léleknek megnyerése felér egy légióval.
Nem a mennyiség, hanem a minőség a vezető szempont. Az evengé»

Jikusok mindenüll ponderans, sulyos, vezérszerepre lermeJJ egyéniségek.
Ezt a statisztika igazolja.
Egyházunk
szelleme ott él azokban a fudósokban, kik előtt hódo .•.
lattal áll meg a világ elfogulatlan, tudást értékelni tudó, intelligens kőzvéleménye. Mig a szellem kiválóságai
elismerést
nyernek,
ezek révén
egyházunk is ~ mint a lélek, a gondolat és lelkiismeret,
valamint az
igazság és világosság egyháza ~ tiszteletet, hódolatot nyer.
.
Minden egyház annyit ér, annyira tölti be rendeltetését, amennyire
a lélekpallérozás, a jellemképzés munkáját becsülettel
végzi. Nekünk ez
a gondolat, ez a megismerés
szabja meg jövő feladatainkat:
iskolánk
visszaállitásét,
lemplomunk megszépitését,
seité-elap megteremtését
s
a segitő szeretet iníézményessé
tételét, valamint az egyháznak
és tag:

jainak ősszekapcselását.
Beszéljünk

ezekről kiilőn-kiilon.

Tehát

)) Az iskoláról.
Egyházunk
attól az időponttel kezdve stagnál,
amikor kiköltözteffe
falai hőzűl az iskolát. Nem tudtuk még akkor, hogy mi az iskola jelen:
tősége, hiszen a szemünk értékét akkor tudjuk felismerni, amikor meg:
vakulunk, a sánta mindcn
vágya, boldogsága
lábai rugékonyságának
visszaszerzése.
Jóhiszemüek
voltunk. Azt hittük; hogy az állami iskola szelleme,
levegője alkalmas
arra, hogy buzgó, egyházszereíő
evangélikus
nemze:
déket tudjon nevelni benne egy:egy lelkes evang. vallástanitó.
Téved:
tünk .. A saját iskolánkban valami más volt a levegő, ezer és ezer olyan
mozzanat merült föl benne, amely alkalmas volt a hithüség, a nemes
evangélikus jellem kialakítására.
Ezek közül csak egyre mutatok reá.
Közelebb voll az iskola a templomhoz. E közelség nem térbeli, de
lélekb eli volt. A mi tanítóink még a vegy tant, vagy földralzet is evangélikus tónusban magyarázták.
GyermekeinkrI?
ugy· néztek, mint az
egyházuk leendő tagjaira, ugy értékelték őket mint a saját jövőjüket.
Ma ez nincs. F ájva érezzük e nincs-et : gyermekeink
közül sokan
idegen, sőt az
evangélikus egyházszeretetüket
lerontó szellemben szcrzik
első vallási képzetelket ; soha sem lesz belőlük igaz, boldog tagja
egyházunknak.
A
gyermekkor
első impressziói
megalapozzák
lelki
berendezkedését
s ha rnindjárt
a kezdetnél nem áll melleftük lelki
édesanyjuk, ami egyházunk,
nem lesz lelki fejlödésük a mi várakozása:
inknak megfelelő. Es még valamit. A gyermek
figyel, gondolkodik,
mérlege!. Miért tesszük ki a zsenge gyermeket nehéz lelki vivódásoknak ?
Egy szó mint száz:
vissza az iskolánkal ! Micsoda más, boI:
dogabb idő lesz az, ha a rni' gyermekeink itt fognak játszadozni a íemplomunk
udvarán s az iskolánk . ablakain át kicsendül
az
éles, üde
hangjuken az "Erős vár a mi Istenünk."

ő

ő

ő
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Egyházunk
ugy állhat meg a most fellángoló felekezefieskedés
hullámverésében,
ha ráhelyezkedik arra a fundamentumra,
mely nélkül
nincs haladás: az evangélium szellemével át és átlelkiteff iskolára. A mi
munkánkat
mások nem végezhetik el, a mi nevelési
célunkat' mások
nem közelithetik meg, már pedig nekünk nevelési eszményünk,
célunk
fejében világos, szivében nemes, a jellemében a Luther vonásait viselő,
imádkozo hitii, tiszta lelkü magyar .nemzedék. Ezt csak a saját isko .•.
lánkban nevelhetiiik.
,
Résen
vagyunk.
Várjuk
a lehetőségef,
amikor
megnyithatjuk
ismét a mi iskolánkat. Milyen gyönyörü kép tárul elém! . . Kondulnak
aharangok
. . . Szép sorjában,
kettesével,
tanitóink és tanitónőink
kiséretével jönnek a mi gyermekeink s lefelepednek a padjaikba,
ott az
oltárnál. ..
Hogy fog szállni, zugni akkor az ének . . . Istenem! Váltsd ez,
álmomat valósággá!

2) Templomunk.
A mi gondunk a templomunk.
Ez a gyülekezef közös otthona:
egyházunk életerejének, jövőj ének mutatója.
Ma rossz bizonyitványt
állitana ki rólunk, aki templomunk
szerint
itélne meg.
Elismerjiik, hogya
hit-nem
egy bizonyos helyhez kőtőtt és meg .•.
szabott formáju, megállapitott rendben lefolyó tényekben nyilatkozik meg,
tehát elismerjük, hogya
templom nem kizárólagos terrénuma a vallási
életnek, sőt valljuk, hogya vallásnak éppen kiní, a gyakorlati élet ezer
és .ezer helyzetében, megannyi viszonylatábann kell élnie, mégis megálla .•.
pit juk, hogy - kell a templom.
Kell !
A hivő lélek közösségre vágyik. Mint a fa is biztosabban
él, ha
erdővé társul, mert magányosan vihar töri, villám vágja. Kell a léleknek
a templom, hol valami szerit meghűsítő levegő .•.áramlat éri, amelytől fel.•.
iidűl, megtisztúl s erőt nyer a magaslatok felé szárnyalásra.
A mi népünk elhanyatlott a templornfól.Az
üldözések korában
bámulatos áldozathozások,
tűrések, erőfeszítések
kőzőlt építellék 6Sci!ik
templomaikat, valami megható templomahitás fogta meg a szíveket. Oh
hogy énekelték akkor az ősi zsoltárt, melyben benne zokog a templomá»
tóI mcsszehurcolt nép iájdalma s hogy adakoztak, épitettek ?
,
~nnek a fcmplomszerefetnek
ma is gyönyörű jelei! veti elénk az
ősök visszatért lelkesültsége. Szomszéd egyházunk - az arnóti mosr
épitette ujjá templomát s egy harangot szerzett be; abaujszántói hittest .•.
véreink szép tornyot emeltek régi imaházuk felé. Oh misiő áldozatokkal!
Az egyik - Rozmann Dezső presbiter -r: 35 ezer téglát, nagymennyi .•.
ségű buzát s 1'( napig 2 igát bocsátott az egyháza rendelkezésére,
a
másik Plachy, Lajos p. ü. biztos 12 -13
millió koronára
íeheíő
pénzáldozatfal pótolta meg éjt-napot égygyé tevő fáradozását.
És ezt a
,templomért.
Mi is így fogunk tenni. Csak még nem ébredtünk fel. Még nem
ütött a talpraszökkenés
órája. Még nem nyugtalanít templomunk állapota ..
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. Pedig baj ban. Kezdjük
fent. Tornyunk
bádogtetőzete
pusztúl.,
Öránk áll. Harangjaink
közül már csak a legkisebb szól; kőzépsőh arangunk 1921. óta hallgat, nagy harangurik pedig - eltörvén ütője szintén néma már két hónapja.
.
A nyár folyamán kifesttettük a templom tető bádogrészét és kitataroztaffuk. Beteg orgonánkat ventillációs szerkezeítel szereltük fel; ami jő
és tartós beszerzés, de az egész rozzant már, a javitás csak ideiglenes.
Templomunk
bevakolása tovább nem odázható, belső megszépitése
is
jobb idők' beálltával nyomban
munkába veendő .. Fűtőszerkezete
műkődésbe hozandó.
Mennyi feladat? Mennyi teendő?
, De: mindeqek lehetségesek a hivőnek. Csak a hit ébredjen fel'
lelkünkben s legott velünk- fog épiteni, dolgozni a hívő lelkek segitője,.
az Ur.
Szeretném, ha templomunk vonná. vonzaná a lelkeket, már kiilsőszépségével is; de főként belső szentségével.
A mi templomainknak
vissza kell adnunk méltóságát,
szentségét.
Nekem
úgy fáj, úgy bánt,
hogy mi gyűléseket tartunk a temp'omban ; azt szeretném, ha off csak
az imádkozás, az ének hallelujás szava s az ige, az c'evenitő,
a velők
oszlésáig ható Ige hangzanék
s minden, mi szürke, poros és földi;
száműzve volna onnan.
Eszményem
az élő templom. Igen. A mí íemplomunk is élni fog,
mert ott lesz, minden alkotó részén ott fog inteni, buzdítani,
emelni a
- lélek. Művészi szépség és prófétai lelkesűitség fogja széppé, emelövé
tenni a mi templomunk
hatását.
.Csák töltsük meg m:nden helyét s legyen az megszentelve a lélek

ágaI.

3. A sajté.
Ez is egyike a mi hatalmas fegyvereinknek. A gondolat, akár irott, akár
élő szóba öltöztetett: hatalom. Hatalom, mely cselekedetekre indit s így vílágot változtathat meg. Az Isten is szóval teremtett, Az Igével. De nekünk
nem elég a szószék, szuksegünk van a nyomtatott betü hatalmára, hogy
igazainkat.
űgyeinket,
céljainkat eljuttassuk azokhoz is, kik a szószék
hatáskörén kívül esnek.
Ma városi egyház nem fejlődhet anélkül, hogy tagjaival az eleven
szellemi kapcsolatot fenntartani
törekednék
legalább egy időnként meg- .
megjelenő lapocskával,
melyben mindenki elmondhassa
építő, lelkesiíő
gondolatát. Ilyen a mi "Orömhir" -űnk, melyet 1917. óta szerkesztiink.
Sokat gondolkozunk:
miképen kellene előteremteni a kiadásához' szükséges
pénzt; előfizetésből, vagy pedig - mint eddig - önkéntes adakozásból.
Az előbbi praktikusabb,'
üzletesebb ; az utóbbi nemesebb,
lelkiesebb.
Mi az utóbbi módot kővcttiik, de a gyülekezet
- ugy látszik - bele",
fáradt az adakozásba. Rátérünk
tehát a másik módra. Költségvetésünb
ben is be kell állitanunk erre egy megfelelő összeget.
Szeretnők, ha többen szólalnának meg gyülekezeti lapunkban. Aki
egyháza sorsát szivén viseli, van annak mondani valója. Sok szép tervet
lehet a sajtó révén másokkal is megszerettetni ; sok sebet lehet megfelelő-

:~yógyszet:rel behegeszteni;
sok lelkes katonát toborozni eg)rsegy áldott
-célra irányuló harcba.
Milyen szép lenne, ha egyházunk
átvenne bizományba a Luther ••.
,társaságtól, a Bibliaterjesztő Társaságtói egy. hatalmas mcnnyiségii
kiadványt s minden istentiszteleti alkalommal
evangélikus
szellemű .sajtó/fermékekkel áraszthatná el kőzőnségiinkct.
Ehhez tőke kell. Azt pedig lelkesült, nemes szabású egyháztagjaink
megteremtik.
Gondolkozzunk
erről és cselekedjünk.
,
A kath. egyház hatalma s ujraébredése ott kezdődik, amikor a sajtót
beállitotta eszméi és érdekei szolgálatába.
Ma az ."Uj Nemzedék",
a
"Nemzeti
Ujság",
"Uj Lap" politikai. lapokon kívül mennyi specialis
kath. szellemű ujsággal építi ki a maga szellemi hadállásait 1 Qazdag
.alapííványok szolgáltatják ehhez az anyagi erőt. Hatalmas vagyemu tagjai
hatalmas
adományokkal
segitik. hogy hóditó utján lépésről-lépésre
elő'haladjon. Mennyi kiváló író, miivész áll szolgálatába 1...
A mi ugarunkon még nem szökken kalász, még nem érik a ter.•..
més. Mi a nehéz talajtörésnél tartunk.
,
Pedig a sajtó a mi eredeti fegyverünk. Luther, a nyomtatott betü
"hatalma nélkül, a melléje felsorakozott közvélemény
védelmező, befedező
pártolása nélkül soha sem jutott volna arra a világtörténeti magaslatra,
. melyről verhetlenül, ezrek és százezrek lelkesült, rajongó együttérzésével
'hintette a ví1ágosság szikráit.
Kicsiben
kezdtük mi a sajtó-szervezés,
sajté-teremtés
munkáját.
Az "Orömhir"
első' száma csupán két oldal volt, majd felszökött 20 ol,.
.dalnyi terjedelemre ; a reformáció jubileumára
pedig országos egyházunk
-kitiinőségei tisztelték meg kézirataikkal. Az eltelt nyolcadfél esztendő meg»
,edzett a munkára,
Ma pedig évkönyv alakjában jelenik meg, hogy egyházunk történetének
legyen egy buzdíto regisztrálója. Ime lElünk!
Ime, lássátok: milyen szép
.az együttérzés, egyiittrnunkálkodás 1
Isten nevében tovább, előre! •

4.) A segítő szeretet.
Az egyház nemcsak
tanít, hanem boldogít, segít, gy~gyít is.
A kereszténység annyit és annyira él, amennyire szeretet-munkát végez.
Nekünk az Úr nyomaiban kell járnunk, ki mindenütt meglátta a nyomor
karmai között vergődőt
és sietett kimenteni.
"A szeretet lelke a lélek
.szeretere'{Fry
Erzsébet). A lelket kell meglátnunk, amint a nyomor fojto,gató, szoritó markai között vergődve nem tudja élni igazi életét.
.
Egyházunk
látja e szent rendeltetését és teljesíti a reá váró munkát.
Nőegyletünk
és Leányegyletünk
a női szív áldoíí segítő készségével
igyekszik enyhiteni a nyomor pusztirásait.
Mennyi szép cselekedet jelzi e két egyesületünk
életutját 1 Mennyi
meghidegűlí szivet melengetett át 1 Mennyi sötétségbe világitott be a szeretet melcg napsugarávall
Csak azokra a karácsonyfa-iinnepekre
mutatok,
melyeken a kis szegények ott állottak szép sorjában a karácsonyfa
alatt
.s mindegyiknek
jutott egy.:'egy csomag ajándék, egy-két édes sütemény;

a kís didergő lábakra CIpO, a reszkető tagokra ruhácska. Oh bizony oU,
volt ezeken a szent perceken a szegények
fejedelme, a sirók vigasza"
a gyermekek legszentebb barátja az Ur Jézus.
Ma a hatóság vette kezébe a szegényügyet, de szükség van reánk ..
Mert addig, mig a hatóság kezelésére
megérik, leromlik egy.,.egy -sze-gény, addig nekünk kell feléje nyujtanunk testvéri jobbunkat.
Egyházunk
szeretetmunkája
a testvéri 'szolidaritás
megvalósitása.
Támogassuk egymást! Evangélikus ; elsősorban evangélikus
iparos, ke",
reskedő fogyasztója legyen. Mi teremtsünk' reklámot egy:egy
hittestvé .•.'
riinknek, ha az érdemes reá komoly munkájával. Ne hagyjuk egymást,
sem jó:, sem balsorsban.
Orüljünk
együtt örülö hittestvéreinkkel is
sirjunk együtt a sirókkal.
A mi egyházi életünk régóta nélkülözi szervét a segitő szeretet .•.,
nek. A diskcnissze-munkére
gondolok. Vannak területei az evangéliumi
szereteí-rnunkának,
melyeket csak hivatott és hivatásos
szakképzett
dia:
kenisszák láthatnak el. Ilyen elsősorban a cseléd misszió. Mennyi feladat
várja itt az Ur e nemes lelkü leányait. Micsoda
rombolás pusztit e.
területen s azt megakasztani
nekünk
nincs módunkban. E rombolásról
szomoru képet tudna festeni az Erzsébet-kérház
szülészeti osztályának
statisztikája. A kis szegény falusi leányka a kisértés és durva, lelketlen.
uzsora karmai között elpusztul
testileg,' lelkileg, erkölcsíleg. Kicsoda áll
őrt' melletfe? Ki védelmezi? Ki kapcsolja
hozzá egyházunkhoz,
hogy
benne lelke önérzetét,
emberi méltóságát
kifejlessze? Ki tanifja meg
nemes szent szórakozásra?
A női lelket megértő, a testvérét, benne ,is megláto evangélikus,
szóror, az édes nővér, a diakonissza.
Nekünk
legalább két nővérre van szükségünk.
Lakásul a volt
gimnáziumi épületünk igen alkalmas volna. Eltartására pedig lesz gondjai
a mi Nőegyletünknek
és .Egyháztanácsunknak.
Ez is gyönyörű terv. Megvalósitjuk.
Mert velünk az Ur!

. D"L.

Huska Vilmos

Fegyverek, lőszer, lőpor, vad;"
azati kellékek. Kerékpár, varrógép, m ü SI a ki éa Iportoikkek
IzakUzllte

Miskolc, Széchenyi-utca 80.

Műhely: Sze ina re-utca 6.

30

Az egyház szervei.
Tanácsa:
Elnökség:
H. Liéhtcnstein

. László

felügyelő.

Duszik Lajos lelkész.
Tagok:
Ottlyk Árpád alap. biz. elnök
Hegedüs Győzö int. biz. elnök
Dr. Glós Károly vaftaibiríokkezelő
biz. elnök
Marusák Károly számvevőszéki biz.
elnök
.
Krecsák József temetői biz. elnök
.Ficdler János gondnek
Gebe Endre pénztárnek
Fajtsik Imre könyvelő
Dr. Bartus Dezső ügyész
V onga László főjegyző
Lehoczky Egyed jegyző,
Belencsák Dániel temetői gondnok
. Bortnyik György vallástanár
Hronyec Pál vallásíanár
Barfus Béla
egyháztanácsos
Balló Rudolf
"
Bajkor . Sándor
"
Bartholy Béla
"
Dr. Bruckner Győző
Fajesik Lajos .
"
Gebauer Kálmán
"
Gerhardt Béla
"
Dr. Görgey László

Haász József
egyháztanácsos
Dr. Jancsó Lajos
J ezsovics Mihály
"
Kovács Lajos
"
Kovács Sámuel
"
Kócs Sándor
Kerényi Márton
Lágler Béla
Markó Lénárd
"
Dr. Maurer László
"
Marion Pál
Molitor Gusztáv
Pazár Istvan
"
Polnisch Jakab
Dr. Raisz Elemér
"
Rheinlander Emil
"
Dr. Röck Aladár
"
Dr. Scholcz Elemér .Steiner Lajos
Stelczer Henrik
'"
Stitniczky Sámuel
Szelényi Lajos
"
Dr. Sziehló Zoltán
"
Trillhaas Lajos
"
Wünsch János
Tr

"

Egyháztanácsunk minden ügyben intézkedik, kivéve azokat, melyeket
mint pl. a választásokat, ingatlanok eladását stb., törvényeink kizárólag
.a közgyü1és hatáskörébe utalják.·
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Tagjai egyházunk
közönségének
mínden
rétegét képviselik, van
.kőzöttiik tisztviselő, fő: és középiskolai tanár, ügyvéd, biró, kereskedő,
iparos és magánzó.
Bármelyik
magyarhoni
-egyh~zunk
megirigyelhetné
e hatalmas
szellemi erőt és erkölcsi értéket jelentő, valóban nagy tekintélyü testületet.
Büszkék
is vagyunk
presbitereinkre.
Csak
mint a Jelenések
könyvében írja a Lélek az egyik gyülekezetnek:
"egy fogyatkozásod van."
Egy fogyatkozás van benne, az, hogy e szép, tisztes egyházkormányzó
vezéri testület nem járul a maga hatalmas
erkölcsi sulyával, értékével
a templomban imádkozó,
ott Isten igéjét hallgató élő gyül ékezet gya.=rapitásahoz.
Nekünk evangélikusoknak az a felfogásunk - és ez helyes, alapos
és tiszteletreméltó, hogy necsak a íempldmban
éljen a hit, hanem
főként kint a gyakorlati életben. Jól van. 1!:rvényesüljön az a hitbeli
világosság, az a nemes, itszta erkölcsi nézet a társadalmi életben, vigyék
bele a mi hittes!)::éreink a maguk szavával és tényeivel az evangéliumi
életnézet szépségeit,
de --:-,. . demonstráljuk is, mutassuk
meg hitbeli
szolidaritásunkat.
Baj, ha csak a templomban él a hit; de az is baj, ha

templom nélkül.
. E tekintetben 'nem alkudhaíunk. Ha Róma egyháza a maga kőrmeneteiben előkelő kőzéleti szereplőkkel viteti a baldachint s ha egyetemi
tanárok, kúriai birák részt vesznek előadókként a nagygyűlésein
s ha
vannak igen magas állású fiai, kik naponként misét hallgatnak,
mert
tudják, érzik, hogy ezerek szeme figyelve szegeződik feléjük s az ő
példájukat ezer és ezer ember másolja, utánozza,
akkor mi is az egy='
házunk
épülésének
egyetlen érdekét tartva szemünk
előtt, szeretettel
hívjuk előljáró tagjainkat: jertek, imádkozzunk együtt, tegyünk kozősen,
egyértelműen vallást a mi hiíimkről, mert csak így ébred fel Egyházunk
iránt a .minden támadást -eleve kizáró megbecsülés.
Ma már szabályrendeletet
alkotfak magastabb
egyházi íesíűleteink
az egyházvédelemről ; e rendelet kötelességévé teszi minden evangélikus:
nak, főként annak, aki valami megbízást vállal egyházunkban,
hogy az
Istentiszteleteinken
részt vegyen s egyéni buzgóságával
járuljon hozzá a
közösség fejleszréséhez.
Szerény véleményünk szerint a szab. rendelet itt kevés. Ncgativumok helyett pozitivumok,
relativitások
helyett abszolutumok
kellenek;
magyarul szólva: kell a magától, a szíve szerint .templomba
vágyakozó
evangélikus-egyházszeretet,
amelyet csak a példaadás ébreszther fel, mint
hitet a hit, lelkesedést a lelkesedés gyújthat.
Nekünk pczitiv hitű, égő buzgóságú
egyháztanácsosok
az idcáljaink, mert csak ezek lelkében és lelke által élhet, hódíthat Egyházunk.
Táborkarunk
legyen ebben' is mintánk, vezérünk.

Tervünk
volt, hogy egyháztanácsunk
mindegyik
tagjának
életrajzát itt közzétesszük.
Sajnos, sokan nem adták be: Akiktől
_kaptuk, azokét kőzőljiik,

rövid
meg:
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Homorogdi Lichlensfein László udvari tanácsos,
főldbirtokos,
Született Miskolcon 1875. junius 1. A miskclci ágo hitv. ev. egyháznak
és a hegyaljai ágo hitv. ev. egyházmegyének
felügyelője. A tiszai ágo
hitv. ev. egyházkerület
pénzügyi bizottságának
világi elnöke és az ágo
hitv. ev. egyház egyetem törvényszékének
birája. Miskolc thjf. város
törvényhatósági
és kezigazgatási bizottságának tagja, pénzügyi bizottsága»
nak elnöke. Miskolc thjf. városának volt kormánybiztosa,
majd föispánja,
A~ Miskolci Takarékpénztár
és a Miskolci Gőzjéglagyár
Részvénytár:
saságnak elnöke. A Borsod",Miskolci
és Debreceni
István Gőzmalom
Részvénytársaság
és a Miskolci Erzsébet Fürdő
Részvény társaságnak
igazgatósági
tagja. A Miskolci Onkéntes
tűzoltó és Mentő Egyesület
diszelnöke. A Miskolci Daláregylet elnöke stb. stb. Az itt felsorakeztatott egyházi és kőzélefi tisztségek adják a mi fenkölt lelkü, illúszfris
egyházi felügyelőnk igazi portréját, aki a családjában
otthonos, nemes.
életnézeftel, a közügyek intézésére elhivatottsággal jelenik meg az egyház
és haza fórumain, hogy minden tisztségben, méltóságban, odaadó fáradt",
hatlan munkása legyen a kezélet szellemi és anyagi fgjlődésének. Dísze
kincse egyhézunknak.
Az Űr áldja és vezesse.
.
Duszik Lajos, lelkész. Született 1883. január 26. Nyiregyházán,
Érettségit ugyan ott tett. Theológiai tanulmányait Eperjesen
és Halleben
(Németország)
végezte. 1907. dec. 1~től 1909. febr. 1~ig a nagy nyiregy.•.
hézi egyháznak volt segédlelkésze, hol két nyelven - magyarúl és tótúl
- szolgált. 1909. február 1",én a szatmárnémeti
egyház szervezésével
bizatott meg, amelynek első lelkészévé választatott ugyanaz év szeptember
24. - Ott 1917. február 25.=-ig műkődött.Miskolcon
1917. március
l Lén iktattatolt be.
Felsőozoróci és kohanoci Olllyk Árpéd. Született Kassán
1874.
december l ő-an. A cs. és kir. hadapródiskola
elvégzése után 9 évig
Ausztriában
szolgált. Jelenleg ny. alezredes.
1920. óta egyháztanácsos.
Az 1924",en tartott közgyűlés az alapitványbizottság
elnökévé választotta.
Az Ottlyk család az elsők között volt, kik -Krisztus igaz egyháza és
Luther nagy ,szelleme örökösének
vallhatták magukat.
Családi feljegy:
zések szerint 1526. április 29.=-én Ottlyk János
egyházáért vértanuságot
\ szenvedett.
F elsőozorócban '(Trencsén
megye) a ma is fennálló evan>
gélikus templom falán olvasható megörökités szerint, a templomot Ottlyk
György épitette.
Fiedler tlénos. Sziileíett 1865.=-benMedgyésen
Sopron.rnegyében,
Iskoláit: Győrött és Sopronban
végezte. Felekezeti' majd állami tanitő
lett. A miskolci egyházhoz
1899",ben került, 1910",ben intéző majd
pénztárnok és 1912. óta egyházunk gondnoka.
Marusák"jKároly. Szűl. 1855. évben Miskolcon. Iskoláit (IV. gimn.)
Miskolcon végezte. 1879",ben önálló kereskedő lelt. 1893. március l=től
a miskolci munkásbiztositónál
ügyvezető,
1907. évtől annak igazgatója.
1920. évben mint számtanácsos
nyugalmaztatott.
1893 -1907 ",ig egy:
házunk könyvelője, 1907 -Iől 1912",ig egyházkerületi ellenőr, később intéző.
1912",től számvevőszéki elnök.
Gebe Endre. Született 1857. évben Jólész· Gőmőr megye. Tanu],
mányait Rozsnyón es Eperjesen
végezte. 1877 ~ 1907 .•.ig miskolci fele..-
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kezeti, 1907 ~ 1922",ig állami elemi iskolában
tanitott. Nyugalmazott
igazgató tanitó. 1912. óta vallásíanitó és pénztárnok.
Vonga László. Született 1888",ban Csetneken (Gömör m.) 1898.:-tól
miskolci lakos. Tanulmányait Miskolcon végezte. 1908.:-bin kereskedelmi
érettségit tett. 1909. január
15",én lepett Miskolc város szolgálatába
1923. évtől mint számvevő működik. Egyházunknál
1916",tól 1923",ig
mint számvevőszéki jegyző, 1923.:-tól mint főjegyző működik.
Krecsák József. Születelt
1863.:-ban Miskolcon.
Tanulmányait
Miskolcon
és a budapesti
egyetemen
végezte.
1883",ban a magyar
államvasút kötelékébe lépett és mint máv. felügyelő 1921",ben nyugdíjaz.tatott. 1913. évtől egyháztanácsos.
Hadi szolgálatai jutalmául 'a koronás
arany érdemkereszttel a vitézségi éremszalagjan tüntettetett ki. 1923. évtől
a temetői bizottság elnöke.
• Dr, Bruckner Győző. Született 18U. Felsőlövőn, Vasmegyében.
Középiskolai tanulmanyait F elsőlövőn, Késmárkon
és Sopronban,
egye;temi tanulmányait a budapesti tud, egyetemen és a párisi Sorbonne-en
végezte. Egyéves önkéntes évét Czernovitzban
és Trembovlán
szolgálta
le, majd báró Prónay
Gábor
főrendiházi tag családjában
György
és
Gábor nevü fiainak nevelője volt. Tanári működését
1902",ben kezdte,
1913~ 14.:-ben egy évig kiilfőldi tanulmány utat tett Műnchen, Stuttgart.
Strassburg,
Páris,
Bazel és 2ürichben
és 1914.:-ben szeréz egyetemi
magántanári
képesítést.
1914 - 1918. harctéri szolgálatot teljesített az
orosz fronton és számos csatában vett részt. (Lemberg, Kulikov Ivan-\ gorod, Luck,
Gorlice és Stohoc) több katonai kitiintetésben részesült.
1920~22.:-ig prodékánja volt a miskolci ev. jogakadémiának,
majd 1923.
óta dékánja e főiskolának. Kiváló egyházjogi és egyháztörténelmi irodalmi
működést fejt ki.
Dr. Szfehlo Zoliáv. jogakadémiai ny. r. tanár. 1889. január 15.:-én
Eperjesen
született régi papi családból.
Tanulmányai!
az ősl eperjesi
evang. Collégiumban és a budapesti .egyeternen végezte. Több éven át
Berlin és Münchenben
folytatott tudományos tanulmányokat.
A jog és
államtudományok 'doktora, okleveles ügyvéd és biró.
Belencsák Dániel. Született 1855",ben Miaván ·Nyitramegyében.
A miskolci egyház kőielékébe
1876.:-ban került, 1908. óta presbiter.'
Polnisch Jakab.- Sziiktett 1855. dec. 20.:-án Hunfalván.
Tanul .•.
mányait Késmárkon
és Rimaszombatban
végezte. 1918.:-ig k'atonai pályán
működött, hol alezredes; rangra emelkedett. 1922. év ősszel egyházgondnoknak yálasztatotr;
ez állásról leköszönvén, fenti időtő! az egyház tanácsának tagja.
Márion Pál ny. máv. felügyelő, szül. 1870. március l Oeén Cset .•.
neken Gömör megyében. Elemi iskoláit a esetneki ágo h. ev. iskolában,
középiskoláit a rozsnyói ev. gimnáziumban
és a késmárki líceumban.
A máv. tanfolyam elvégzése után Pozsony, Nagyszombat,
Galgócz
Lipótvár 2solna, Ruttka állomásokon volt beosztása után 1897",ben left a
miskolci ü. v .-be helyezve, amely időtől tagja a miskolci egyházunknak.
Mint őseit, hű és egyházunkhoz teljes odaadással
való ragaszkodásáért
választotta meg Egyházunk
1915. évben számvevőszéki tagjává és 1917.
évben egyháztanácsossá.
3

34
Hegedüs Győző, int. biz, elnök, áll. vas. főfelügyelő. Sziileíetí
Ózdon, 18n. januá'r 4:ikén. Gimnáziuínba -Losoncon járt ott végezte
CI mind a nyolc osztályt s ott is érettségizett 1894:ben. Ez után a m.
kir. .Iózsefsrnűegyetemre került, ahol 1898",bán gépészmérnöki oklevelef
szerzett. Rövid ideig a Rimamurány:Salgótarjáni
vasmű acélgyárban
praktizált majd a m. kir. államvasutak szolgálatába lépett. Jelenleg a
miskolci üzletvezetőség vontatási osztályának főnöke, főlelügyelői rangban.
Számvevőszék:
Elnök: Marusák Károty. Jegyő: Vonga László. Tagok: Jakobey
József, Balkovics Pál, Brucker Odön, Kiszely Gyula, Dr. Ficdler
János, Drégely Aladár, Dr. Mayer Sándor, Pollacsek Gyula,Dr. Roch:
litz Dezső, Vohaner Dezső, Osvald Lajos, Kimer Dezső, Glós Iván,
Röck Rezső, _Zomborszky Lajos.
Alapítványi bizottság:
Elnök: Ottlyk Árpád. Jegyző: Drégely Aladár. Tagok: Bartus
Béla, Dr. Bartus Dezső, Dr. Glósz Károly, továbbá az egyházközség
a) elnöksége és b) gondnoka.
Intéző bizottság:
Elnök: Hegedüs Győző. Jegyző: Vonga Lászió. Tagok: Lágler
Béla, Polnisch Jakab; továbbá az egyházközség a) gondnoka, b) ügyésze,
c) pénztárosa, d) könyvelője.
.
T emetőügyi bizottság:
Elnök: Krecsák József. Jegyző: Kovács Sámuel. Tagok: Ge:
bauer Kálmán, Stelczer Henrik, Stitniczky' Sámuel, továbbá az egyház
elnöksége, gondnoka, algondnoka,
T anügyi bizottság:
Elnök: Dr. Glós Károly. Jegyző: HronyeczPál. Tagok: Dr. Bar:
tus Dezső, Gerhardt Béla, Gebe Endre, Dr. Görgey László, Lágler
Béla, Lehóczky Egyed, Kerényi Márton, Kovács Sámuel, Dr. Maurer.
Lászlo, Ottlyk 'Árpád, Pazár István, Dr. Scholcz EleQlér, Hegedüs
Győző, Fiedler János, továbbá aj az egyház elnöksége, b) a-vallástanárok.
Szegényügyi bizottság :
Elnök: Friedler János. Jegyző: Hronyecz Pál. Tagok: Gebauer
Kálmán, Gebe Endre, Kerényi Márton, Marusák Károly, továbbá aj az
egyház elnöksége, b) gondnoka és c) a nőegyesületünk titkára.
SzőrIlle szükségletét

előnyösen

VŐNEKY MIHÁLY
MISKOLC,

szerezheti

be

SZÜCSNÉL

KA'ZINCZY-UTCA
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N őegyleíünk.
Egyházunk' szive
. A női lélek valahogy teljesebben
fogja fel
és adja át az Isten üzenetét. A nő keze valahogy finomabb, gyöngédebb,
tehát alkalmasabb a sebek bekötésére. Egyházunk
legkeresztényebb,
leg.=krisztusibb ténye a könyörülő szeretet gyakorlása. Ennek pap női, ennek
áldozói a mi drága, nemes asszonyaink.
Nőegyletünk
1858. óta él.
Elnökei voltak: özv. Soós .Iánosné, Mayer Rezsőné,
Teöreök
Vilma, Bartányi Gyuláné, dr. Juhász Pálné;
mig most a mi angyalszelidségü, áldott lelkü elnöknőnk:
özv. dr. Markó Lászlóné vezeti az
egyesületet
immár 24 év óta. 1925 decemberében
lesz negyedszázados
évfordulója elnökké választásának. Az Ut vegye körüloltalmával
és se.=gitse, ihlesse az igazi krisztusi szellemtől vezérelt áldásos munkájában.
.
Az egyesület müködésének hiv rajza, belső életének igaz jellemzője
az uj agilis, buzgó titkárjának,
Moli/or Guszfávnak 1924. évi jelentése,
melyet a reformáció ünnepén tartot! népes közgyülésen terjesztett elő.
E jelentés a következő:
Mélyen tisztelt Hölgyeim!
Beszámolni ennek a fényes multu egyesület működéséről azon évek.ről, amikor az egész világ egy égő és szenvedő lángtenger volt, nem
volna más, mint elsoroini mindama
borzalmasságokat,
amelyek minden
szép, jó és nemes intézménynek megbénítói voltak.
Egyesületünk
müködése ezekben a nehéz időkben nem állt másbólmint betegeket ápolni s megtört szivü anyákat és árvákat bátorítani,
vi.=gásztalni. Egy.=-egy templomi hangverseny,
egy.=-egy kisebb összejövetel
csak visszaidézte a szép mulíat, és hiábavaló volt a vezetőség
minden
igyekezete, a gyász és bánat' állandóan nehéz ólomsulyként nehezedett a
bus lelkekre.
Fiedler János nőegyl. titkár, aki 1910 óta viselte a tisztet, nehéz időb
ben ·végzet! 9 évi hü sáfárkodás után megvált állásától. Helyét Trillhaas
Lajos bankigazgató foglalta eL Figyelmes, körülfekintő munkássága
alatt
- ugy látszott - az egyesület ujraéledese csakhamar
valóra válik, de
.a bekövetkezett
gazdasági
krizis annyira lekötötte minden percét, hogy
1922.=-ben leköszőn! állásáról. E válságos helyzetben
érte egyesületünket
még az a sulyos veszteség, hogy alelnöke, özv. Lehoczky Györgyné 1923
év május 12.=-én elhunyt. A megboldogult 22 évig igaz hüséggel s odaadó lelkesedéssel viselte e szép tisztét s érdemei hosszu időkön át fognak
világolni egyesületünk életében. Megmaradtak
a vezetők közül: elnőkiink,
.őzv. dr. Markó Lászlóné,
kinek
hüséges munkatársa volt, Weidlich
Pálné, a női titkár, özv: Pech Gctíhárdné pénztárnok. Őnekik, valamin! a
lelkésznek és egynéhány lelkes tagnak tartozunk hálával, hogy 1923 okt.
ő
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takaréktűzhely, vas- és rézbufor mindenféle szinben állandóan raktáron.
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31.•.
én egybegyültünk,

amikor is lelkészünk mélyen szántó beszédben kifejtette az egyesület célját és kijelölte azt az utat, amelyen az egyesületnek
- mint az evangéliumi egyház egyik fontos szervének - haladnia kell.
A beszéd hatása alatt mindenkiben csak megerősödött
az a hit, hogy
valóban ez a gyűlés lesz kezdete egy szebb s boldogabb jövőnek.
A fiszíujitás eredménye 'a következő volt: elnők r özv. dr. Markó
Lászlóné, társelnök : Balló Rudolfné, alelnőkök : özv. Fischer Lajosné,
Gerhardt Bélánéés Pazár Istvénné. pénztáros: özv. Pech Gotthérdné,
titkárok: Weidlich Pálné és Molitor Gusztáv.
Megalakulásunk
után első feladatunk volt uj tagok felvételével egye.=siileííinket megerősiteni és megeleveniteni.
E fáradságos
munkáb~n
az
elnökségen kivül résztvettek: Dr. Barfus Dezsőné, dr. Bruckner Gyozőné.
dr. Erpf Edéné, Kerekes Józsefné, Kerényi Mártonné,
Molitor Gusz:
íávné, Simon Aranka, Scholtz Kornélné,
Szvetlik Mátyásné
és Tury
.Iózsefné. Buzgó fáradozásuk folytán egyesületünk rövid/két hét ali!tt 70
uj taggal szaporodott.
Első megmozdulásunk
volt a forró, sikerekben oly gazdag s mély
erkölcsi értékekben oly bővelkedő december 4 .•.i vallásos estélyünk.
Társadalmunk
legelsőbbjeivel
zsufolásig' telt meg a vármegyeháza
diszterme. Az est fénypontja
Geduly Henrik püspökünk
feledhetetlen
előadása volt. Svédországi tapasztalatairól beszélt s valóban
látni lehetett
az arcokon azt a felemelő érzést, melyet kiváltoíí
az a büszke öntudat,
hogy az erkölcsi tisztaság ily, magas foka csak egy hitbuzgó tiszta evangélikus államban található föl. Megnyitó beszédet szeretett lelkésziink mondott, Mély tudásu, szivhez szóló és maradandó értékeket termelő adventi
beszéd volt. Balogh Luca, Bechf József és Hajdu István rriüvészettel
eljátszott triója és Tury Erzsébet mélyen átérzett gyöJ1yörü szavalara fe.=ledhetetlen emlékké vált.
/
A Leányegyletünkkel
közösen
megrendezett
karácsonyfaünnepé .•..
lyén 36 gyermek kapott uj cipőt, 60 gyermek
viselt, de uj állapotban
lévő-ruhanemtit
és ,150 gyermek
ünnepi
kalácsból és gyiimelesből álló.
szeretetadományt.
Az áldozatkészség
és fáradság megtalálta a maga ju .•.
talmát a boldog őromfől sugárzó -gyermekárcokban.
Február l...
én tartotta meg az egyesület teaestélyét. Á cél ez volt;
visszavarázsolni a fényes multat s hosszu évek során megréndeeeft .első
teaestélyiinket ismét a farsang fénypontjává emelni. A kitüzötf célt való=
ban el is értük. Oly előkelő közönség jelent meg s oly nagy számmal;
amely. minden várakozásunkat
fölülmulta. E helyen is hálával emlékszem
meg ci szcreplőkről, akik közremüködésükkel
oly nagyban
járultak hozzá
az est fényes sikeréhez.
Az élőnaptár megszemélyesitői voltak: Kubik
Ágnes, Bárczy Iza, Farkas Magda, Bay Masa, Tury Erzsébet, Trus .•.
kovszky Mária, Köllner Nóra, Rufényi Piroska, Vezekényi Ili, Állander
I
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Füző-, haskötő-, melltartókészítö. Pontos ki-
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Cornus,
Póka Sári és Kubik Ilus. Tcshaikovszky
P. Op. 37. 12
jellemdarab előadói voltak:
Just Bea, Barisch Irén, Miskolczy Simon
Pálma, Steiner Sári, Bihary
Aranka,
Földváry Ica, Kronberger Elza,
Balogh Gizi, Sassy Enikő, Szabó
Jolán
és Puky Margit. A műsort
.prológ előzte meg, melyet Siposs Géza kedves közvetlenséggel, szellemesen adott elő. Az est rendezését
kifinomult izléssel és lankadatlan buzgósággal elnökünk, özv. dr. Markó Lászlóné irányitása mellett az elnök:
ség intézte. A választmány által kiküldött vigalmi bizottságban közrernű=
kedtek dr. Bruckner Győzőné,
Lám Dezsőné,
Miskolczy Simon .Iá=
nosné, Molitor Gusztávné,
Ottlik Árpádné,
Sípess Gézáné, Tury .Ió=
zsefné és Zamaróczy Jenőné.
A buffct nehéz és fáradságos munkáját
Vass Imréné vezetése
mellett Baltzár
Agostonné,
Barisch
Árpádné,
özv. Csók Györgyne,
Erdélyszkyné
Leustach
Jolán, dr. Erpf Edéné,
Haász Józsefn~
Kerekes
.Iózsefné, Lágler Béláné, Leusfach Mária,.
Rasztokay
Szerén,
Rufényi Árpádné, Scholtz Kornélné
és a Leány=
egylet tagjai látták el. Hálás
kőszonet
mindazoknak,
akik oly gazdagon
adakoztak a buffet részére és mindazoknak,
akik fölülfizctésükkel hozzá",
járultak ahhoz, hogy ez az est nemcsak hervadhatatlan
erkölcsi sikerekben volt gazdag, hanem szép anyagi hasznot is eredményezett.
Igen nivós volt az április 8",án megrendezett vallásos estélylink is,
melyen Farkas Győző debreceni ev. lelkész "Egyház és munkakérdés"
cimen tartott előadást. Tudományosan
megépitett beszédével és megnyerő
lelkes előadásával
nagy hatást ért el, ami a szép .számmal
megjelent
közönség lelkes ünneplésével
jutott kifejezésre. Kedvessé. tette még az
estélyi Brucker Gizike erőteljes szép szavallata és Varga János kelle",
mes hegedüjátéka is.
Többször teliesiíetí :szolgálatot egyesületünk más országos jótékony
egyesületnek azáltal, hogy az utcákon
kitett urnáknál
áldozatkészségre
birta a .kozonséget. Minden egyes alkalommal gyüjtésünk szép eredményt
mutatott föl. A gyüjtésnél nagy "segítségére voltak az elnöknek dr. Erpf
Edéné, özv. Fischer Lajosné, Haász
.Iózsefné, Gerhardt Béláné, Lám
Dezsőné,
Leustach
Mária,
Molitor Gusztávné,
Scholtz Kornélné és
Leányegyletünk
buzgó tagjai.
.
Pénztári forgalmunk a lefolyt évben a következő volt:
Bevétel-

-

-

1. Tagsági dijakból
927.000 K
2. Adományokból
2.429.000"
3. Vallásos estél1ekből 696.716"
4. A teaestélyből
7.927.930"
5. Kamatokból
4.495.000"
Osszesen:
16.475.646 K

Kiadás·
Segélyekre
Dologi kiadások
Maradvány

V E R E S T E S T V E'R E K

2.372.000 K
334.350 "
13.769.296 "

16.475.664 K

l'

VILLAMOS SZERELÉSI VÁLLALATA
MISKOLC, SlEMERE-UTCA 15. SZ.
Készitenek: villamosvilágitási, erőátviteli, telefon, csengő és villámháritó berendezéseket, selyem lámpaernyő et és minden e szakmába v igÓ munkát.
Telefon: 2·74. Raktáron tartanak: izzólámpákat, szerelési anyagokat és molorokat.
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Ezen összegből a mult
meg az orgona megjavitására,

közgyülésen
5.000.000
-K""t szavaztunk
ugy, hogy a tulajdonképeni
maradvány

8.769.296 K.
Orömünnepben
is volt része egyesületünknek, amikor az Egek Ura
megengedte azt, hogya
rni szeretve tisztelt elnőkíink,
özv; dr. Markó
Lászlóné testi és lelki frisseségben,
egészségben
és boldogságban
érje
meg születése hatvanadik évfordulóját. Ez alkalommal egy kis küldöttség
jelent meg nála, amikor is Ielkészünk szivhezszóló szavakkal
tolmácsolta
az egyesület üdvözletét.
Szomoru kerelességet teljesi tek, amikor
megemlékszem
azokról a
veszíeségekről, melyek egyesületünket,
az elmult évben érték. Magához
szólitotta az Ur özv. Vitalis Péternét,
Belencsák
Dánielnét,
Kocsis
Jánosnét és dr. Tuzson
Lászlónét.
Legyen áldott az ő emlékiik ; az
egyesületünkben
lévő gyászoló nőtesfvéreinknek
pedig
nyujfson az Ur
vigasztaló békességet.
--~
Ezekben vázoltam röviden egyesületünk müködését
és azt hiszem,
nyugodt lelkiismerettel állapithajuk meg, hogy az egyesület
fennállásának
66.•.ik évében (1858.) megoldotta azokat a feladatokat, melyeket, mint az
elmult év programmját, a maga számára kijelölt.
Adja Isten, hogy ujabb év elmultával sokkal gazdagabb
ercdményekről adhassunk számot.
Mclitor Gusztáv
,
a tanitóképző int. tanár,
nőegyl. titkár.

A miskolci ágo hitv. evangélikus egyház nőegyJetének tagjai:
Baltzár Ágostonné, Kun József
30
Elnök: özv. Dr. Markó Lászlóné, Város"
Báthory Istvánné, Széchenyi 10-12
10
háztér 22
30
Báthori Jánosné, Honvéd 8
30
Társelnök: Balló Rudolfné, Hunyadi 10 30
"Belencsák Dánielné, Csabaí-kapu
Alelnök: özv. Fischer Lajosné, Vározház .•
Beniczky Józsefné,
~9
~
B.,ris Árpádné, Kun József
30
Alelnök: Gerhardt Béláné, Hunyadi 8 30
Alelnök: Pazár Istvánné, Hunyadi 10 30
Bartus Irén, Papszer
10
Titkár: Weidlich Pálné, Weidlich •.udvar 30
Berecz Józsefné, Debreceni 5
30
Berényi Józsefné, Honvéd 3 _
30
Titkár: Molilor Gusztáv, Serház 76.
Berzy Lászlóné, Király
--30Pénztáros : Fajtsik Imre
Ellenőr: özv. Pech Gotthárdné, Király 48 30
Biber Józsefné, Pénz. ü. palota,
30
özv. Alexy Húgóné, Szeles 58
30
Bodnár Béniné, T emlom
30
Bőhm Béláné, Ilona-udvar
30
özv. Alexy Rajmondné, Balogh Ádám 5 30
Balázs Andrásné, Király _
30
Boros Istvánné, Mária
30
özv. Bcrtnyik Györgyné, Megyesalja 65
Balajthy Jánosné Városháztér 13
30
Bortnyik Lajosné, Tóth 13
10
özv. Balogh Bertalanné, Farkas S. 14 30
Dr. BarczaFerenczné,
Bortnyik F erenczné, Szeles' 17
30
Dr. Bartus Dezsőné, Városháztér
30 . Brézay Józsefné, Megyesalja 32
30

I

Kereskedelmi ügynökség
és bizományi raktár.

K LEl N M O·R

Miskolc, Mária·utca
Postafiók 26.

2.

"Bóni" Gyártelep és Mezőgazdasági r. t. Nyirbátor, szeszgyárak, lIyümölcspálinkafözde,
olaj·, szappan-, téglagyár, malom képviselete es bizományi raktára. Bóni szappan, liszt,
étolaj raktár. lerakat Gömöri p u. (Hauer-raktár).
Irodatelefon 4-36 éjjel·nappali hivásra.
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Dr. Bruck.11erGyőzőné, Zsolcai-kapu
30
Bartholy Béláné, Csabai-kapu
30
Charkiewicz .Iózsefné, Ann~
30
30
Cserhalmy Jenőné, Szemere 3
Csilló Józscfné, Vörösmarihy 12
10
özv. Csók Gyorgyné, Kun József 7
Czakó Istvánné, Városháztér 9
30
Czékus Barnáné, Szirma
10
Czékus Istváné, Kun J. 18
10
10
Csurja Baíázsné, Major 68
30
Darázsné Hreblay Mária, Füzes 27
Dér Istvánné, P. ü. palota
30
Dudás Isvánné, Horváth
30
Eisert Gézáné, Zrinyi 7·
30
Dr. Erpf Edéné, Rákóczy 22
30
Erdélyszkyné Leusíach Jolán, Kun J. 30
Eszte! Józsefné, Szemere 22
30
Faludy Kárctyné, Kont 11
30
30
Farkas Jenőné, Horvát 32
-30
Fazekas Károlyné, Széchenyi 88
vitéz Fekete Ferenczné, Toronyalja 41 30
Fícdler Jánosné, Toronyalja 41
30
Fleischer Ferencné, Papszer 20
30
Flecksreín Amália, Szemere
30
Frohmann Emilné, Jegyintézet
30
~ 10
Fux Napoleonné, Szirrua
Futó Gézáné, Honvéd 8
30
Fürész Róza, Wiedlich' palota
30
Földy Béláné, Jókay 14
10
Gáspár Laiosné, Tárkány 5
30
10
Gebauer Kálmánné, Horváth
özv. Gebauer Károlyné, Régi pósta
12
Gebe Endréné, Kálvin 1
30
Glós Károlyné, Városháztér 4
30
Gömőry Árpádné, Csabai 65
30
Gulyás Jánosné, Hunyady 13
30
Gunka Béláné, Rákóczy 13
30
Gürtler Károlyné, Városháztér
30
Gyulay Sándorné, Hunyady 32
30
Gyuriss Samuné, Lenke 7
10
Haász Józsefné, Széchenyi 34
30
Hajász Bertalanné, Arany János 35
10
Hajdu Istvánné, Széchenyi 5
30
Halmay Irma, Deák
30
Halmay Györgyné, Szemere 20
10
Hegyessy Meskó Boriska
Hegyi Zsigmondné, Léh
30
Heinemann Aladárné, Kertész 25
30
Heinemann F erencné, Kertész 25
30
Hekkel Károlyné, Eötvös K. 1
10
dr. Hensze!mann Aladárné, Templom 30
özv. Hermann Béláné, Honvéd 3 .
30

Acél görredönyök (roílok),
eslinpeni faredönyök keszl-

tése és szakszerü [avitása.
Telefonszá

':

5-90.

Hiszray Gyuláné, Jókay
30
dr. Holics Pálné, Kun József
30
Hirschberg Jenőné, Jókay 18
30
Huschka F erencné, Szemere 6
30
Huszíhy Gézáné, Széchenyi 10
30
Horváth Istvánné, "Kazinczy 2
30
Irsa Tiborné, Tompa 5
10
Jancsó Istvánné, Attila 13
-10
Kaláb Antalpé, Zöldfa
Kapus .Iánosné, Lévay 7
30
Kassay Béláné, Vasgyár
10
özv. Kálmán Frigyesné, Soltész 8
30
Kerekes Józsefné, Farkas K.
30
Kenz Frigyesné, Tiszai p. u.
30
Kerényi Mártonné, Tompa 5
30
ifj. Kiss Endréné, Major 24 10
KochKárolyné,
Debreceni 9
10
Kovács Sámuelné, Szeles 43
10
Kovács Erzsike, Szeles 43
10.
Koliarits Ferencné, B. M. Gözmalom
Kökényesdy PáJné, Kont 11
30
Kozma Elekné, Horváth 11
Krajlik Józsefné, '1/eidlich.:udvar
30
Kubinyi Odönné, R •.posla 25
30
özv. Kubacska Istvánné, Városháztér 2 30
Kühne Andrásné, Hitelintézet
10
Kovács Béláné, Szeles
10
Kapi Gyuláné, Kun József 6
30
Kőrössy Mihályné, R.:posta 17
30
Lackner F erenczné, Balogh-:;Adám 6
30
Lányi Odönné, Kun József 53
30
Lehoczky Gyuláné, Pap szer 20
30
Leszih Miksáné Széchenyi 1
30
özv. Leusttach .Iajosné, Kun József 7 30
Lichtenstein Lászlóné Hunyad 7
30
Leustach Mária, Kun József 7
30
özv. Lippai Béláné, Verbőczy 2
10
Luterán Boriska, Csuja Balázsné, Major 68
Lágler Béláné, Gizella 6
30
Lám Dezsőné, Szemere
30
Lovass Istvánné, Győri-kapu 5
30
Markó Kálmánné, Városháztér 24
30
Markó Hermin, Városháztér 24
30
özv. Májerszky Béláné, Hunyadi 10
30
Major Károlyné, Haliczka
30
Major Mariska, Haliczka
30
Márki Dénesné, Csabai-kapu
3Q
Martin Ivánné, Széchenyi
30
Markovics Péterné, Vay 25
30
Maas Henrikné, Fazekas 13
30
Magyar Béláné, Szirma 133
30
Maurer Lászlóné, Horváth 10
30

DEMETER TESTVÉREK
takatcsáru- és redönygyára
M j s kol c, Arany János-utca 62. szám.

Mayer Bernátné Zöldfa,
30
.Mazán Józsefné, Szemere 6
30
Marusák Károlyné, Húnyadi 10
10
Miskolczy Simon Jánosné, Kazinczy
30
Dr. Meskó Miklósné, Lévay J. 26
30
Molitor Gusztávné, Serház 76
30
Morvay Lajosné, Szent István
30
Nemes Ella, Soltész N. K. 8
30
Ottlik Árpádné, Mindszen! 4
30
Oroszlányi Lászlóné, Kossuth 7
10
Pálesch Malv!n, R:pósta 25
30
Dr. Pfligler Imréné, Széchenyi 10
30 '
özv. Polatsek Béláné, Városháztér
30
Pották Lajosné, 'Verbőczy 4
10
Posta PáJné, Urak 84
30
Dr. Pólay Vilrnosné, UÍvilág 8
30
Pollner Zsigmondné, Zrinyi 7 ,
30
Polnisch Jakabné, Verbőczy 25
30
Polnisch Elemérné, Imre
30
Polonyi Lajosné, Szent István 3
30
Pollner Amoldné, Mélyvölgy 25
30
Polcz Istvánné, Soltész N. K. 10
30
Puszt er Jánosné, Hunyad 8
Puhacsa Radóné, Huszár lak!.
30
Potenga Jánosné, Toronyalja 21.
10
Radványi Györgyne, Csabai-kapu 14 10
Ramazetter Zoltánné, Balogh A., 10
30
Dr. Raisz Elemérné. Kazinczy
Rasztokay Szerén, Nagy S. 35
10
Dr. Ribiczey .Iózsefné, Huszárlakt.
30
Roll Árpádné, Serház 50
' 30
Róth Lajosné, Vörösmarthy 41
10
Rozgonyi Jánosné, Zrinyi 18
10
Rutényi Árpádné, Serház 4
30
Sárkány .Károlyné, Rákóczy 5
30
Seyfried Ernőné, Soltész N. K.
Simon Aranka Hunyad 52
30
özv. Simon Istvánné, Hunyadi 52
30
özv. Simon Ferencné, Fazekas 15
30
Simon Sándorné, Keresk. isk.
30
Simkó Jánosné Gyöngyvirág 65
30
Sípess Gézáné, Széchenyi 15
30
Stamirovszky Tádéné, Csabay-Kapu
Steig Béláné, Városház-tér 24
:30
Steiner Béláné, Arany J. 72
10
özv: Steiner .Iakabné, Arany J. 72
10
Schneider Emilné, Halicka
30
Dr. Schneller Károlyné, Farkas Kálmán
Scholíz Kornélné, Mélyvölgy 5
30
SGhwarcz Károlyné, Belgrád 12
30
Scnwarcz Sándorné, Templom 21
30
Szabó .Iózsefné, Gyöngyvirág 10
30

Szegedy Istvánné, Major 32
Szegheő Rezsőné, Vay-ut 17
Szelényi Lajosné, Rozniaring
Szepcsik Györgyné, Jókay 14
Székely Károlyné, Arany J. 86
Szilágyi Miklósné, Zsolcai-kapu
Szlavkovszky Károlyné, V ároaház-tér1
Szoller Elza, Csabai-kapu
Dr. Sztehló Zoltánné, Mindszent -20
Sztankovics Károlyné, Keresk. isk.
Szvetlik Mátyásné Rákóczy 21
Tasnády Anlalné, Széchenyi 105
Tavassy Gyuláné, Hunyadi 4
Takács Jánosné, Megyesalja 14
T erray Gyuláné, Kertész:sor
Tóth Irén, Templom '5
Tóth Zelma, Templom 5
Tóth Lászlóné, Máv. telep
Tóth Józsefné, Zsolcai-kapu
Túry Józsefné, Erzsébet-tér
Dr'. Tuzson Lászlóné, Weidlich:udvar
Tóth Józsefné, Gyöngyvirág 10
Ujházy Kálmán, Csabaí-kapu
Uj helyi Miklósné, Szeles 11
Urbán Endréné, Tóth 6
Vass Imréné, Kun J.
Vazek Antalné, Lévay 14
Veres Ernőné, Ujvilág 32
Vezekényi Vilmosné, Szemere 6
Vaitzik Emilné, Mélyvölgy 5
Vadnay Istvánné, Verbőczy 4
Várjon Gézáné, Horváth 6
Velenczey Emilné, Síbrik-u,
Vietorisz Andrásné, Toronyalja 61
Vőneky Mihályné, Kazinczy
Web er Boliszlávné, Verbőczy 4
Wohaner Dezsőné, Bottyán J.
Wünsch Jánosné, Ujgyőr
Zamaróczy Jenőné, Sodronygyár
Záhorszky Gyuláné, Ivánka
Záhorszky Kálmánné, Verbőczy-u.
Zsáry Sámuelné, Major 24
Zsitkovich Antalné, Mindszent 4
Zsorna Gúsztávné, Ujvi!ág 15
Zborovszky Sándorné, Széchenyi 32

A sorok végén lévő számok a fag=
díjakat jelzik ezer koronákban.

Ifj. Heineman.n virágsz~lonja
Miskolc, Városháztér

13
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Leányegyletíink.
Egyházunk
csak a legujabb
időben
ébredt arra a felismerésre
hogy - szervezésben van az erő. Széthulló kévét~e!fú a kisebb szél is,
hatalmas boglyát nem ingat meg a vihar sem. Az emberi lélek végtelen
értéke krisztusi taniíás. Az az egyház -erős, amelyik ez értéket felismerve
összegyüjti, mert az érfékmegőrzés
legelemibb formája az egybetakaritás,
az összegyüjtés.
•
Igy ébredt fel lelkészunk szivében a Leányegylet
megalakitásának
gondolata. Micsoda boldogítóan szép és lclkesitő volt a mi édes, drága
leánykáinkat igy együtt látnunk.
Az Egyesület
1917 -bcn megalakult.
Első elnöke:
Kiss Margit volt, majd Simon Aranka, Lichtenstein
Mária s jelenben Mialkovszky Efa vezeti elnökeként az áldott, ékességeinket egybegyüjtő Egyesületet.
Mennyi erkölcsi haszon szállot! eredményül ez Egyesületből
egy.:'
házunkra ! Valahányszor
oltárunkra
és szószékünkre
ráborul a fehérselyem teritő, melynek himzési munkáját a Leányegylet tagjai végezték s
a himzett rolgylombok
között aranylóan
megragyog
a körirat:
Erős
várunk az Ur Isten! Valami büszke öntudat pezsditi meg a vért ereinkben; ah, nincs mit félnünk; amely egyházban ilyen lelkesült társaságba
tömörülten dolgoznak a leányaink, ott véd, erősit, fejleszt az élő Isten.
A Leányegylet
főcélja a felekezeti öntudat erősítése, az egyház
iránti áldozatos szeretet fejlesztése. Leányaink
felékesitik oltárunkat
ti
végzik az inséges gyermekek felsegitő munkáját.
De egyházunk
is ad;
egy.:'egy tanulságos
előadás meghallgatására összehivja leányainkat' s műveltségüket,
életnézetüket
gyarapitani
igyekszik, olykor meg kedélyes tea-délután
meghit! hangulatában
csevegnek el egymással
a mi leánykáink,
olykor pedig egy kis házibálra
szólalnak meg a szárazfa hurjai. Feledhetlenül
kedves volt egyik ilyen
házi estélyen a Leányegylet énekkarának szereplése, mely Kapy Gyula
tan. képz. tanár nagy gonddal végzett, karnagyi buzgalmát
dicséri, ez
alkalommal Duszik L. lelkész az evangélikus nő eszményről tartott
előadást.
Ez énekkar sokszor hozzájárult Istentiszteleteink hangulatának,
művészi szépségének
fokOZása oz s egy,~egy kiválóbb tagjának esküvőjén
karénekkel fejezte ki ragaszkodo szeretetét a kilépő, a N őegyletbe átlépő
leánytestvére irányában. Mert ez a sorsuk a mi leányainknak : a Leányegyletből átlépnek a Nőegyletbe.
A mostani tiszikar: Mialkovszky
Efa, elnök; Huska Ilona és
Pálffy Margit alelnőkők : Becht Frida pénztáros; Haeckel Jolán, ellenőr; \
Gerhardt Ibolya és Túry Erzsébet jegyzők; Bechi József titkár.
Az Egyesület
1923. nov. 11.=én szépen sikerült jótékony célú

PITZ ]OZSEF
KALAPOSMESTBR

Nöí és férfi kalap ok tisztitását és formálását a
legrövidebb idő alatt és a légo1csóbban vállalja.
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hangversenyt rendezett a. Korona
nagytermében.
Minden
hét keddjén
este 6 órakor az egyesület tagjai irodalmi összejövetelt tartottak. Ez ősz>'
szejövetelek alkalmával
az Egyesület
tagjai kölfeményeket
szavalfak.
könyveket ismertettek,
a szabadon
választott téma felett előadásokat
tartottak, végül zene, énekszámokkal
szórakoztatták
az egybegyültekef.
Ösztől tavaszig összesen 20 összejövetelen szavaltak : Brucker Gizi,
Csók Ica, Gerhardt Ibolya, Hajász II;l11a, Kriska Erzsike, Nagy Jolán,
Pásztor Mici, Ruthenyi Sári, Szepessy Margit, Túry Erzsébet, Vőneky
Erzsébet.
,
Könyveket ismertettek : Becht Erzsébet,
Becht
Imre Sándor,
Brucker
Gizi, Duszik Ilona, Gerhardt
Ibolya, Huska
Ilona, Mial.=kovszky Eta, Rutényi Piri, Székely Irrna és Túry Erzsébet. Előadásokat
tarfoffak: Becht József, Becht Imre Sándor, Kigyósay Sándor, Szabó
József, felolvasott Gerhard
Ibolya, ének-zene számokkal kézrernűkőd s:
tek: özv. Baka Albertné,
Balogh Luca, Csók Jolán
és Vezekényi
Ily. Az Egyesület lelkes, agilis titkára: Becht József toborozza egybe a
tagokat, kinek művészi talentuma, szelid, kedves egyénisége
számunkra
az Ur áldása, mert csak ilyen lélek idézhette elő azt az örvendetes
fellendülést, melyet a Leányegylet élete az utóbbi időben mutai. Sok még a teendő. Ezt az egyesületet is bensőbb,
közvetlenebb
viszonyba kell hoznunk
az imádkozó, templomi gyülekezettel
s az a
törekvésünk,
hogy minden ellentétet egyenlítsen ki, minden társadalmi
távolságot szüntessen meg az evangélikus öntudat, mely a milliárdos (ma 1)
leánykáját
és a varróleányt
hozza kezel egymáshoz;
mindegyik
lássa
meg a másikban - testvérét. Alapszabálya
az Egyesületnek
kimondja,
hogy tagja lehet minden feddhetetlen
megkonfirmált
evangélikus
leány.
Leányaink!
Közelebb
mindig kezelebb egymáshoz
s ekként az
Egyházunkhoz
s az által az - Istenhez 1

A tagok:
Balogh
Baltzár
Becht
Becht

Luca. Farkas Károly-u. 14.
Lenke, Kun .Iózsef-u. 45.
Erzsébet, (
,
,
Frida,
S Kun .Iózsef-u. 7.

Bócsy Ilona,
}
Bócsy Etelka,
Vőrősm.su.
Bócsy Erzsébet,
Bedécs Marcsa.
_
Bőhm Irén, Leánygimnázium.
Bortnyik Margit, Medgyesalja
Brucker Gizi, Rákóczi:u. 14.

76.

65.

Csók
Csók

Joián,
Ica,

Dusza
Duszík
Erdélyi
Fischer
Gerhardt
Grőber
Hajász
Haeckel
Huska

SZILÁGYI JÁNOS
vizvezetékberendezö

MISKOLC, TELEGDY. U. 12.

}

KT'

un

J'

f
ozse .:'u. 7.

Erzsébet, Szeutgyorgy-«,
Ilona, Hunyadi.:'u.
8.
Ilonka, Toronyalja-u,
22.
Elza, V árosház-tér 9.
Ibolya, Hunyadi.:'u. 8.
Lujza, Kazinczy.:'u. 12.
Irma,
AranyJ ..:'u. 35.
Jolán, Széchenyi.:'u. 19:21.
Ilona, Szemerc-u. 6.

Elvállal fiirdöszoba, klozeH, mosdó, konyhakagyló
szerelést, ugyszintén
mindenféle javitásokat is.
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Hronyecz Rózsika, Halász-telep.
Kállay Ica, Vay.=-u. 15.
Kohut Mária, Sentgyörgy.=-u. 24.
Kovács Erzsike, Szeles.=-u.
Kluwe Lucie.
Krska Böske, Szirrna-u. 27.
Liberfinyi Edith,}
_
Liberfinyi Gabriella Szemere-u.Ió
Matykó Elza, Serház 76.
Mialkovszky E. Vőrosmarthy-u. 73.
Pálffy Jolán,}
,
Pálffy Margit, Toth.=-u. 5.
Reményik Piroska, Dajka G ..=-u.3.
Ruthényi Piri,}-,~
Ruthényi Sári, Serház-i). - 9.

Székely Irma, Arany .Iános-u. 86.
Szepesi Margit, l
..
Szepesi Ilona, ~ Rendezo p. u.
Szilágyi Erzsébet,. Zsolcai k. (V. ő.)
Túry Eszébet, } E
'b
'4
T úry Magda,
rzse et-tér
.
Oswald Anna,
Vezekényi I1i,
l
Vezekényi N óra, ~ Szemerc-u. 6.
Vőneky Bözsi, l
.
Vőneky Ica, f Kazmczy.=-~, 10.
Walzer Edith.] S "
,
'9
Weidlich Ida, f zecnenyi-u. í .
Weiszer Erzsébet, Réz.=-u.4.

Keresztyének,
fígyelmét felhívom azon cikkek beszerzésére, amelyek
asztalos szakmába vágnak. Nevezetesen: finom
ebédlő, háló, urfszoba, gyermek- és leányszoba butorok, egyszerütöl a legmodernebb kivitelben kaphatéle ts rajz szerint megrendelhetők.
Továbbá
épületmunkák, portálok, kirakatok, üzletberendezések stb. aszualos munkákat.
T. építész is építési vállalkozó
ISra.ktájékoztatása céljából fe1sorolok
itt néhányat végzdt munkáimból:
(nagyobb állami és magánépítkezések),
A töketerebesí cukorgyár, a. varannöi, ,gyöngyösi, -rimaszomb.\ti, mezócsáti
járásbiróság, rakacai templcmbcrendezés, miskolci pénzügyi palota berendezés és épűletmunkáit.
a körösmezőt
állomás épüld asztales munkáit, a ta:'
polcai gyógyfürdő - épületmunkáít,
valamint
Miskolcon
és környék tn
több nagyszabásu épület és asztalosmunkákat végeztem.
.

Kérem továbbra is megrendelöím
fogását és maradok tisztelettel

MISKOLC. BYÖHI-HAPU 8.
TELEFON:

Telefon: 5-50

225.

nagybecsü .párt-

ZAJÁCZ JÁNOS
asztalosmester

KAFfK.A ÉS FUCHS

Telefon: 5-50

elektrotechnikai
és mechanikai vállalata.
Saját készitményü selyemlámpaernyök, dróthálók, lámpák raktáron
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Egyházunk cselekményei.
A keresztelés.
Egyházunk
kezdettől fogva a gyermekkeresztelés
elvi alapján áll,
meggyőződése,
egyben
érdeke, hogya
gyermeket
~ lelki élet
ébredésénél ~ már a keresztyén szellem vezesse.
E téren bizonyos lesikiás történt:
elveszitette jelentőségét e szép
szertartás s legtöbbször
a szülésznő
és keresztanya
jelenlétében
tőrténik meg az üres templomban valamelyik délutáni órában .
. Nem
jól van ez igy. A keresztelés
leomolysága Tiinnepissebb
formát követel. Főpásztorunk
1921.:i látogatása
alkalmával fel is hivta
figyelmünket e téren sziucséges tennivalóinkra;
igy elrendelte, hogya
keresztelés és lehefőleg a főisfenfiszfelef keretében történjék, de minden esetben a templomban,
ha csak a gyermek egészségi
állapota a háznál
történő keresztelést nem teszi szükségessé.
De ne hagyjuk el azt a régi szép szokást, mely szerint a keresziapa is megjelent a keresztelésnél s meghallgatta a kötelességeiről
szóló
oktatást, ugyanis a keresztszülők
kötelessége
volna őrködni a gyermek
evangéliumi nevelése fölött. Ezt a feladatot pedig csak evangéliumi szel".
lemben élő hittestvérünk tudja híven teljesiteni. A kath. egyház keresztsziilőnek ~ nagyon logikusan ~ csak katolikust fogad el, mert igaz
kath. szellemű nevelést csakis ilyen keresztszülő
ellenőriZ!iet. Nekünk is
evangélikus keresztszülők kellenek. Legyen a kereszfeJés egy szép bit»
vallás!
'
A konfirmációban
nyert egyik szép jogunk a keresztszülői tiszt
vállalhatása.
Milyen
szép, lelkesitő, egyházfejlesztő
lesz az, ha a keresztelő
medencénél egyházunk hű és igaz gyermekei felelnek a lelkész kérdéseire : "hiszem" ...
"vallom" . '.. "igérem"
...
Egyházunk
hiv, szerclme megmondja mit tegyünk?
mert

Alkalmi csokrok, cserepes virágok és koszoruk
legszebb- kivitelben a
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Sieiisztike

az 1914-1924 kereszteltekrel.
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, A konfirmácié.
A gyermekkeresztelő
egyház érzi, hogy szükség van a kcnfirmá>
cióra, arra a mind fontosabbá,
ünnepélyesebbé
váló szertartásra,
melyben a felnőtt gyermek a maga hitvallás-tételével
erősifi meg - (konfirmálni annyit tesz, mint megerősiteni) - a helyette tett amaz igéretet"
.kogy Kriszfus egyházának
életre-halálra hű tagja marad.
.
Vallásos jellemekre van szüksége
nemzetünknek.
Mióta keserves
oktatást kaptunk az ISten nélkül, hit és erkölcs nélkül való nihilista
életnézet következményeiből
a kommunizmus
alatt, azóta fokozottabb
lelkesedéssel,
mélyebb~JlZg~mal
végezzük a konfirmációt, gyerme:
keink megerősitését egyházunk szerelmében.
A reverzális és kiférés, egyházelhagyás megakadályozója a nevelés,
Ontudatos,
egyenes jellemü, nyilt szemü, meggyőződéses
evangélikusokra van sziiksége il. világnak. A belsőleg kipallérozoít,
maga felett
uralkodni tudó, de mindeneknek
szolgálni akaró autonom személyiségek
a mi egyházunk
értékei. Az evangélikus
ember teljesebben
alakitsa ki
magában az Isten-fiuség gyönyörü, hatalmas evangéliumi eszményét.
f

ELSÖ MISKOLCI VIZVEZETÉKI- CSATORNÁZÁSI VÁLLALAT
ÉS MŰSZA~I ŰZLET MISKOLC, SZÉCHENYI-U. 110. (KIRÁLYHID IIIfLLETT)
Elvállal mínden e szakmába vágó vízvezetéki és csatornázási
munkálatokat.
Mindennemü rézmüves
munkát, pálinka és serfőzdék berendezését, moséüst készítését és ónozását, valamint ezek szakszerü
ÜZLET T,ELEFON; 7-Ol.
\ javítását.'
'MÜHELYTELEFOM:
5-07.
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Mi nem a fegyelem lenyügzött szolgáit akarjuk kitermelni, kinevelni, hanem az Isten felé fordult lélekkel élő, szabad, nemes, igaz
keresztyéneket.
Ez a konfirmáció
célja.
Az utóIsó 8 évben lelkészségem alatt megerősitettük hitükben
a kővetkező gyermekeinket:

Az 19J(.=-ikévben konfirmáliak:
Fiuk: Beck Ferenc, Bócsy Gyula, Bócsy Sándor, Czékus István,
Béla, Dankó István, Fekete' Gyula, Juhász János, Kiss
Zoltán, Kühne Gábor, Luzsinczky Sándor, Paulikovics Béla, Ruttkay
László, Lipcsey Ernő.
Lányok:
Bunyovszky
Etelka, Csók Ilonka, Erdélyi Ilonka,
Fleischer Irén, Gründl Vilma, Gyurcsík . Vilma, Lipnyánszky
Jolán,
Libenini Edit, Papp Juliska, Perjessy Anna, Péterffy Margit, Poli ner
Lenke, Róthberg Gizella, Szepessy Julia, Szilágyi Erzsébet, Szegeő
Irén, Tóth Gizella, Vőneky Erzsébet, Urbán Piroska.
Czirják

1918.=-ikévben konfirmálfak:
Fiuk: Ács Árpád, Antal József Lászlo, Becht Imre, Danhauser
Sándor, Fabricius Gyula, Fabricius Samu, Kaunitz Béla, Komáry
Zontán, Král Dezső, Kripkó János, Lenkei Géza, Magyar Géza, Nikházy
Béla, Poppe Ferenc, Steiner Béla, Witchen Tibor, W éber Pál.
Leényok: Bariss Irén, Belicza Erzsébet, Berényi Elza, Boros
Margit, Császár Ilona, Cserhalmy Magda, Durst Paula, Eördög Mártha,
Haday Erzsébet, Janovics Jolán, Karabinszky Ilona, Kalos Teréz,
Koreny Margit, Mihalik Valéria, Paluf Margit, Polcz Teréz, Tepliczky
Maria.
1919:ik évben konfirmáliak.
Fiuk: Baffy János, Balkovics Pál, Bordáss Lajos, Dániel Gyula,
Enisz Oszkár, Erdélyszky Endre, Fleischer László, Hegedüs István,
Heinemann Pál, Kaunitz Béla, Korcsek Endre, Leffler .András, Péterfi
László, Rothberg. Béla, Witthen Tibor.
Leányok: Boros Mária, Dan'iauser
Ilonka, Erdélyszky Jolán,
Fleischer Irén, Hajász Irma, Kalauz Margit, Kiss Olga, Kovács Etelka,
Krska Erzsébet, Kurucz Irén, Kurucz Vilma, Lipcsey Erzsébet, Lippal
Ibolyka, Mizsák Erzsébet, Padúr Gizella, Polcz Margit, Pollner Piroska,
Székely Ilonka, Tóth Gizella, Wünsch Jolán.
1920.=-ikévben konfirmálfak.
Fiuk: CzirjákGyula,
Fodor Gyula, Groh László, Haniszkó Gyula,
Hevessy Béla,~ Kassó F ózsef, Ker~kgyártó Dezső, Krska Géza,

BUTOROK

a legszebb és Iegfrnom abb kivitelben,
a legszolidabb kiszolgálás IDellett és a
legolcsóbb árban

ÖZV. ELEKNÉNÉL
Butorüzlete:

kaphatók.

Miskolc, Hunyadi-utca

7., sz.
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Lozsinszky József, Maurer Imre, Moravcsik Sándor, Oroszlányi István,
Polcz István, Stiaszny Ferenc, Szlavkovszky Ferenc, Turcsányi Árpád,
"lJazek Antal.
Leányok: Berényi Margit, Brucker Stefánia, F ecsó Ilona, Hury
Margit, Kasparik A-nna, Kassó Margit, Libertiny Gabriella, Láng Margít,
Major Gizella, Merucza Julianna, Müller Olga, Ozswald A.nna, Padúr
Erzsébet, Sári Margit, Takács ~rzsébet, Túry Erzsébet, Vezekényi Ilonka.
1921",ik évben konfirmálfak.
Fiuk: Ács Sándor, Csók Imre, Dusza István, Eördög Árpád,
Fekete Bertalan, Garay Sándor, Harbács László, Istvankó Gyula, Janits
Lajos, .Iarabinszky Lajos, Káposzta Gyula, Kujnis Lajos, Kühne Miklós,
Maginyecz János, Magyar József, Pető Zoltán, Répási Andor, Róth
Lajos, Sárkány Gyula, Tschiircz Nándor, Wéber Ernő.
Leényok i, Balczár Lenke, Balczár Lilla, Bárczy Erzsébet, Brézai
Mária, Farkas Erzsébef=Gerhard Ibolyka, Kardos Etelka, Kasparik Olga,
Keresztessy Mária, Kormos Ilona, Kulcsár Zsuzsánna, Lux Mária,
Németh Margit, Pásztor Piroska, Szalontai Irén, Szepesi Ilonka, Szepesi
Margit, Wíttchen Gizella.
I

1922",ik évben konfirmálfak.

-

Fiuk: Baffi László, Braxatorisz Oszkár, Bruckner Géza,· Bede
Zoltán, Danhauser István, Danielisz Béla, Csók György, Eördög Virgil,
Fischer László, Gyuriss Jenő, Horváth Dezső, Jeszenszky Sándor, Kiss
Imre, Kohári János, Liska Béla, Mauks Béla, Misecska Aladár, Ond",
réka Miklós, Ochtinszky Henrik, Plachy László, Szepesi Károly, Szegedy
András, Szepcsik Lajos, Steiner Lajos, Szepesi János, Schmidt Róbert,
Teltsch Béla, Tamás .Iózsef, Terray István, Turcsányi István, Uderszky
Kálmán.
Leányok: Barfucz Margit, Bőhm Irén, Bodnár Margit, Fájtsik
Anna, Fischer Elza, Fáby Julia, Gönczy Zsófia, Erdős Olga, Kerticska
_Vilma, Kovács Ilona, Komáry Sári, Lehoczky Gizella, Magyar Ilona,
Miesz Edit, Markó Alice, Pokorny Jolán, Sári Ilona, Steiner Ilona,
Székely Erzsébet, Nagy Erzsébet, Tepliczki Ella, Turcsányi Olga, Túry
Magda, Vértes Irén, y ég~ Irén, Vőneky Ilona.

Az 1923. évben konfirmálfak:

1,
1,

Fiuk: Burger László, Brucker Odön, Bencsik István, Bordás
Ferencz, Eördög Virgil, Guhr Valér, Fleischer Sándor, Greskovics
József, Hechtel Sándor, Hvezda Géza, Istvánkó Sándor, Kardos László,
Kosáry Ede, Magyar József, Markó István, Mauks Gyula, Májerszky
József, Münnich Károly, Nikázy József, Raschka Gyula, Reusz László,

MENDLY
BúToRASZTALOS

MESTER

LÁSZLÓ
MISKOLC,

SZÉCHENYI-U.

Elvállal mindennemü é'll stilszerü butorok tervezését és
készitését, továbbá antik butorok szakszerü javitását.
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Skultéti Gusztáv, Steiner Jenő, Tavassy Gyula, Urbán Pál, Vágner
Vilmos, Zudla Alfréd, Zudla Tibor.
Leányok: Bócsy Erzsébet, Bócsy Etelka, Durst Hona, Fehér
Jolán, Fleischer Ilona, Gicsz Julia, Gricser Elvira, Grisza Jolán, Hadai
Mariska, Horváth Margit, Hrivnyák Ilona, Korény Piroska, Kulcsár
Julia, Major Ilona, Majoros Irma, Mészáros Margit, Nagy Mária, Padur
Dóra, Poppe Erzsébet Gizella, Poppe vi ma Lujza, Rácz Mariska, vitéz
Székely Anna, Vezekényi Eleonóra, Vörös Etelka, Vörös Sári,
Wiedlich Ida.
Az 1924. évben konfirmálfak:
Fiuk: Bene János, BucsányGyula,
Csók László, Danhauser
Béla, Fabriczius Ferencz, Kassó Árpád, Kohári Lászlo, Kovács Gyula,
Kovács Tibor, Lajos Árpád, Márton Lóránt, Mdich Lajos, Meskó
Béla, Meskó László, Michnay Sándor, Szegedy Mihály, Turcsány Géza,
Visnyovszky László.
Leányok: Balogh Gizella, Blájer Margit, Dianiska Etelka, Duszik
Sarolta, Erdős, Jolán, Gáspár Margit, Gricser Erzsébet, Grisza Ilona,
Grőber Lujza, Haász Ilona, Kerekes Gizella, Kiss Irén, Kripkó Mária,
Kuzmányi Margit, Kwajszer Mártha, Magyar Mariska, Marsinszky Irén,
Nagy Julia, Pfliegler Ágnes, Platz Edit, Rácz Ilona, Remenyik Irma,
Ruthényi Eleonora, Schmidt Mária, Terray Piroska, Takács Magda,
Valek Etelka.
Sfafiszka az 191('-1924.

évben konfirmálfakról:
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Esketés.
Mióta az állam vette kezébe az anyakönyv vezetését s a reverzális
intézményét ismét felelevenitette, mely szerint a különböző felekezethez
tartozó házasulandó felek megegyezhetnek leendő gyermekeik vallása tekin.
tetében, a két evangélikus
egyház veszteségről panaszkodik.
Az 1868.
LIll. t. c. szabadelvüsége
helyébe lépett alélekhalászás.
E törvény
ugyanis a vegyes házasságokból
szillető gyermekek vallásáról akként
intézkedett, hogy a fiu-gyermekek
az apjuk, a leányok az anyjuk vallásét kővessék s mindennemü
megegyezést hatálytalanitott.
Hová lett ez a nemes szabadelvüség?
A vegyes házasság révén a kozvetlen kőzelből tanulfák megismerni
egymás vallásának
szépségeit a házas felek s a szeretettel átmelegitett
családi légkörben nem annyira vallást, mint hitet tanultak egymástól a
családtagok. Eljártak e?ymás templomába s a felekezeti villongásokat egy
megértő társadalom
tisztalelkü,
véleményt,
meggyőződést tisztelő vezérl
férfiainak tiltakozása intette csendre.
Ma?
Róma egyháza a gyóntató szék reven lelki' kényszert alkalmaz gyer .•.
mekeire s ha evang. fél abba a helyzetbe kerül, hogy kath.ssal akar
házasságra lépni, vagy -engedni kénytelen a jó békességért, vagy a maga
vallását nem engedi, meggyőződésén
nem tűr sérelmet s akkor a háborúság már a házasság előtt tűzfészket rak a felek kezott.
Mi mit teszünk ezzel szemben?
.
Készséggel megnyiljuk templomunkat azok előff a jegyesek előtt
is, kik semmiféle reverzálist nem adnak. Kath. pap ugyanis nem esket
meg más házasulandókat,
csak azokat, kiknek esetleg születendő gyer:
mekeik mind kath. vallásban neveltetnek. noha a szülők egyike evangélikus.
Ifju testvéreink 1 Nem merjük azt kérni, hogy ne szeresserek mást,
mint saját vallásotok hívét, saját egyházatok tagját, mert igy elháriljátok
a kellemetlen vitazásokat, - mert ki tud szivének parancsolni?
Ha
kath.>t szerettek meg, hozzátok ide, a mi áldva-áldott szép templomunkba,
ismertessétek
meg vele a mi vallásunk hatalmas igazságait, boldogítóiidvőzitő tanításair- s nyerjétek meg lelkét a mi felséges vallásunk szá»
mára. Mindenekelőtt
tartsátok fenn lelkészetekkel az állandó érintkezést
s életetek sorsdöntő lépését - házasságkötéseteket
- az Ő szsrető atyai
tanácsa szeriní intézzétek.
Ha tudomásotokra
jut, hogy valahol, ismerőseitek
sorában
egy
evangélikus testvérünk házasságot akar kőtni, vezessétek őt a lelkészhez,
ki tanácscsal segiteni fogja.
Csak ott van reverzálls ellenünk, ahol egy vallását elhanyagoló,

'AN
SANDOR ISTV
Felelősséggel vállal rnlndenféle
hengerfurást, tengelyszabályozást.

MOTORÉS GÉPMÜHELYE
MISKOLC, VA Y - UT 3. SZo
gipjavitást,
aetogénheggesetést,

Has:tnált gépek vétele is iladása.
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templomot kerülő, lelkészét nem ismerő névleges evangélikus kerül a
katholikus klérus befolyása alá. Kongregációs
leányoknak tilos evangé .•.
likus templomba lépni, tilos a mi áldott Isten-tiszteleteinken
résztvenni.
Mi nem tiltjuk a' mi fiainkat s leányainkat
a kath. templomtól, de a'
lelkük úgy sem érezheti az értelmetlen mise alatt azt a benső, tiszta,
lelket üditő hangulatot,
mely a lélekből-lélekbe szóló, emberek' helyett
az élő Istent imádó szertartásainkon
fogja meg a lelkemet.
Legyünk evangélikusok,
kik vallásukat nemcsak hogy el nem árul:
ják, hanem mindenütt a lélek-meggyőzés
nemes, tiszta fegyvereívelmeghóditani igyekeznek az egyházunken
kivül élő lelkeket.
.
Oly gyönyörü a ini vallásunk tanitása, hogy akinek látó lelke van,
csak mélyebben
és mélyebben .érzi az isteni kegyelem áldott. hatását
abban, hogy őt evangélikussá lenni engedte. Sötét babonák,
varázslatos
ereklyék, megriasztó misztikumok és a kulturát, világosságot
megszégyenitő ember-istenités
- lásd a szentek imádását - szabad, felsőbbséges
lelkekből csak keserü mosolyt válthat ki.
Ha hóditó hadjáratra toborozza seregét Róma, mi fölényesen, rnéltósággal álljuk a rohamot; a jövő a mienk!
Fiaink, leányaink! Ne hagyjátok el egyházatokat ! Ti legyetek a
.hédíték; hiszen nálunk az igazság! Vigyázzunk L

, Statisztika

1914-1924:ig

a házasultakról.
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Temetés

és temetők.

A mi egyházunk

az Ige egyháza. Ez isteni hatalomban van ereje,
ez a dicsősége. Papjai annyit érnek, amennyire
az Ige szelleme hatja át szivüket és szavukat. Az egyszerü fekete Luther:
kőpenynek méltóságot, díszt. ad az Ige hirdetés fensége. komolysága: a
szó hatalma egyházunk fegyvere. Ez a kincse, melyből oszt; a királyok
rendjelekkel tüntetik ki hűséges szolgáikat, a mi szegény
egyházunk az
Ige aranysugarát
hinti a jókra és igazakra s ezzel felemeli, megdicséri
és megdicsőíti hív ,és buzgó gyermekeit.
Temetéseink szent, pompázó szépsége az Isten igéjének hirdetése.
Minden életet eszerint
értékelünk ; mindenkit ráhelyezünk
erre a lélek:
mérő mérlegre s lemérjük súlyosságát, vagy konnyiiségétTakarja bár a koporsót koszoruk garmadája,
legyen bár a ravata:
Ion kirakva az elhunyt érdemrendjeiből egész csomónyi, mit ér az az Ige
megjutalmazó,
szent dicsérete mellett?
Állottunk
szegény gyalulatIan
kcporsónál, mely előtt Istennek hálát kellett adnunk azért a gyémánt jel:
lemért, azért a királyi lélekért, azért az áldozafos szeretetért, mely az Urnak
eme külsőleg szegény, de belsőleg oly gazdag gyermekének lelkét azépitette.
A temetések azért mégsem arra valók, hogy az életek árnyoldalait,
a jellemek fogyatkozásait és az emberek gyarlóságait tetengessük
ki. Sár .•.
ból és napsugárból
vagyunk; de azért ne beszéljünk a sárról,
hanem
fedezzük fel mindenkiben
azt a napsugarat, mcly ott ragyog még a leg .•.
romlottabb szivben is. Igaz, nem lesz igy beszédünk
kemény, de mi
pozitive oktatni, nevelni és sebeket gyógyitani akarunk a koporsóknál is.
Vannak
esetek, mikor egy kis "stólapótlás":séI1
szép beszédet
"rendelnek"
jámbor hiveink. Mosolygunk
rajta. A szép beszédet nem a
pap ssinálja,
hanem mindenki - maga irja meg - életével. Legyen
bár dadogó, vagy valami fogyatkozásban
szenvedő
az Ige hirdetője,
mégis a szép tények, az önzetlen- szeretet megannyi emléke, a másokért
égő, emésztődő lélek meginditó cselekedetei nemde a legszebb beszéddé
válnak, csak emliteni kell azokat? . . .
.
_
Légy nemes, légy igaz s a beszéd, mely koporsódnál el fog hang:
zani, szép, megható és igaz lesz.
Légy imádkozó, a templomot szerető s a beszéd áldás lesz' fölöt .•.
ted, mert az élő gyülekezet,
melynek te ismert, kedves tagja voltál,
kegyelettel esd áldást emlékedre.
Légy szerető, jó lelkü s a temetésed a halálnál erősebb szereíet
apothéózisa lesi:
Minden
nappal irj valami szépet gyászbeszédedbe
egy:egy szép
cselekedettel, melyben lelked magasabb
rendűsége
megnyilatkozik s ha
elmégy, legyen annyi anyag az emlékező kegyelet számára, hogy této:

szépsége : ez a szelleme,

GYERÜNK

GÓLYA

DlVATÉS RŐFÖSÁRUHÁZBA,
A
ahol a Iegolcsöbban lehet vásárolni
mindennemü rőfösárukat, nói, férfi, gyermek fehérnemüt és divatcikkeket.
Dús választék vászönáeukban.
Ki. ezen hirdetésre hivatkozik 5 % árengedményben részesül. GOLYA ARUHAZ Miskolc, Zsolcay-kapu J. Buzatér sarka
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vázva álljon
pásztorfiu.

előtte, aki beszélni fog rólad, mint a kincskamarába
~

*

tévedt

'fo
\

Még mindig megtörténik,
hogy a gyászoló felek csak a temetkezési vállalat embere révén érintkeznek a lelkésszel. Fel kell viIágositanunk
hiveinket, hogya
temetés üzlet ~ a vállalkozóra, nehéz munka ~ a
sirásóra; de Isten-tisztelet ~ a lelkészre ; neki tudnia kell, miről és
mit beszéljen, hogy minden szava igaz, épitő és emelő legyen. Beszél:
jünk az elhunyt kedvesünkről, hogy lelki arcát annál teljesebben láthassa,
ismerhesse a lelkész.
A halál bekövetkezése után, nyomban a lelkésznek adandó értesités.
Gyászjelentéscink
nem egészen evangélikus
jelIegüek. Sírirataink
sem, Legyen azokon mindig valami a bibliából. Pl. egy fiatat édes anya
gyászjelentésén
milyen lelket enyhítő Pál ap. Kotrinthusiakhoz
irt-I.
levele 13. részének e mondata:
"A szeretet soha el nem fogy". Gyer .•..
meknél:
"Az Ur adta,
az Ur vette el; áldott legyen érette az Ö
neve" . . . Oregek felett: "Elég
immár, vedd el az én lelkemet">
vagy: "Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat
elvégeztem" . -..
Az ilyen bibliai sor egy=egy gyöngyszem a gyász Iap feketeségében.
Temetéskor
az igazi fájdalom akkor kezdődik, mikor haza jön a
gyászoló család s a hideg lakásban egyedül marad bús emlékeivel. Milyen
jó ilyenkor emlékezni, imádkozni. Hozzuk be azt a szép kegyeletes szekást, hogya 'lelkészt felkérjük a temetés utáni napon egy' imádság tet»

tására a gyászoló család körében.
Szóliunk valamit az énekkarról. Ez

is hozzá tartozik a temetés.
hangulatosságához.
Ma úgy áll a helyzet, hogy akinek média van, az
dalkör! kap, akinek nincs, annak csak a kántor énekel. Ez nem helyes.
Az ideális az volna, ha egyházunk nak állandó énekkara volna, mely
minden 'temetésen közreműködik, kivéve. a gyermebtemetéseket,
melye .•.
ken a kar-éneklésnek
nincs helye. Ilyen énekkart akként lehet fentartani, hogy rendszeres
dotációval növeljük fen tartási
alapját, amikor is
minden temetés után a gyászoló család anyagi erejéhez mért adományt
helyezne le e célra; igy a jobb módú segitené a szegényebbet, -rnert h~

Barkó Imre enyveshát fényképészete
Miskolc, Városháztér 9. szám
Műtermében
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vagyontalan
testvérünk
távozik el, annak
végső tisztességet.
Ezeket cselekedjük meg!
Temetési statisztikánk a .kovetkező :
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Egyházunknak
két temetője van;
egyik az u. n. "mindszenti " , a
másik az u. n. "N agy.•.lány" temető. Az utóbbi már - sajnos - alig
jöhet számba; a háborúval együttjáró lelki leromlás és eldurvulás, vala •..
mint a tiizelő-hiány okozta, hogy e temetőnk fáit kivágták, keritését elhord •..
ták, sirj ait megtapodták lelketlen kegyelet •..sértők. Hiába fordultunk a ható",
sághoz, nem tudott gátat emelni a pusztitásnak.
.
Ma temetőink közül leginkább a csabai kapuban
levő temetőbe
temetkezünk s igy az nagyobb gondozásban
ís részesül.
A lezajlott hosszú háború, az l utána következett forradalom
és
kommunizrnus nyemát hagyta femetőnkön is, mert hiveink a háború alatt
az élő hozzátartozóikért
aggódtak,
az utána következő időben pedig a
nehéz megélhetés
gondjai. és a megdrágul!
munkabérek
akadályozták
abban, hogy elhalt hozzátartozőik
iránt a köteles Kegyeletet leróják. Mutat •..
ják ezt a ledőlt', vagy megdőlt siremlékek és a hantolatlan,
virág nélküli
sirok nagy száma.
Az egyház volt fisztviselőinek és az e célra alapitványt tett elhalt
hiveinknek sirját az egyház gondoztatfa, de pénzünk értékének leromlása
folytán ezt nem tehette oly mérvben, a mint az kivánatos lett volna.
Férfí-, fíu- és gyermekruhák,
felöltök, szőrmével
bélelt bekecsek nagy választékban vásárolhatok

Szántó Mór és T ársánál,

Miskolc
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Csabai kapuban levő temetönk
remek fekvésével és a gyönyoru
vadgesztenye fasorral szegélyzett hozzá vezető úttal, szinte hivatva van arra,
hogy Miskolc város legszebb temetője legyen, - hogy az lesz, erre
mosí már meg van a reményünk, mert közállapotaink
és megélhetésünk
javulás ával rnind- több és több gondot forditanak hiveink a tiz év alatt
elmulasztottak pótlására, ledőlt, vagy megdőlt siremlékeik kijavitására, az
esetleg sziikséges hantolásra és a sirnak virággal vató díszítésére. Remény
van rá, hogy nemsokára elérkezik az az idő, a midőn híveink segitségévd, folytonos szépitésse1 temetőn ket sikerité alakitjuk át, a hová nem
csak mi, de az idegen is szivesen tér be gyönyörködni
a kegyeletnek
szép megnyilvánulásában.
"Nagy szükségünk
volna femetőnkben
egy ravafalozó helyiségre,
mert a reánk nehezedő sulyos idők miatt hiveink a lakásoknál is leszállitották igényeiket s ennek folytán alkalmas helyiség hiányában nem tud:
ják lakásaikon felravataloz ni elhunyt kedveseiket,
úgyszintén -a vidékről
érkező halottakat sem tudják honnan
eltemetni. Most ugyan akként
segitenek magukon, hogy a róm. kath. egyház engedélyével annak mind .•.
szenti temetőjében levő Kápolnában
ravataloznak és onnan femetkeznek,
ezt azonban nem lehet repdszerré
tenni, ezen előbb-utóbb
segiteni kell.
Sajnos ez idő szerint egyházunk nem rendelkezik megfelelő anyagi
eszkőzőkkel-arra, hogy egy csinos, a temető szépségét is e.r. Jő épületet
épithessen és igy kénytelen
azt későbbi időre elhalasztani. J~mit lehet,
megtesz mindent a temető szépitésére. V árosunk nemes lelkű polgármes .•.
tere 80 szekér kavicscs-homokot utaIt ki a temetői utunk feltőltésé.e. Ebből
a homok-rnennyiségből
egy párszekérnyit
azonban templom-udvarunk
feltöltésére is felhasználtunk.
Minden
törekvésünk, hogy temefőnk Isten .•.
imádó, szeretetről tanító méItóságát, szépségét n:egóvjuk és emeljük.
KRECSAK JÖZSEr
ny. máv. felügyelő,

femeJóügyi

biz. elnök

RUHAFESTŐ ÉS
VEGYÉSZETI
GYÁRA

RÁKÓCZyuUTCA 16. SZ.
és WEIDLICH-UDVAR

Eljegyzési kosarak és menyasszonyi alkalmi csokrok, koszoruk a
kivitelben;
virágszalonban eszközöl-.
kert, park, sírrendezés
. hetök, Felsörnagyarország
legszelídabb ár mellett a , SZÉCHENYI-U. 30 legnagyobb kertésztelepe.

leglelésesebb
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Át# és kítérések.
Egyházunk
a vélemény .•.nyilvánitás, a lelkiismeret tiszteletben tartá •.
sának elvi alapján áll. Ti ztelia komoly, megalapozott
véleményt., még
ha ellene nyilatkozik is az, csak meggyőződésből
fakadjon.
Más elbírálás alá esik" a kitérések ügye. Itt ugyanis egy komoly
előkészíilet - a konfirmáció - szellemi hatásainak, egy magasztos ünne .•.
pély emlékeinek és mindenekfelett egy szabadon, önként letett eskünek,
egy szent fogadalomnak
lerontásáról,
megíagadásáról
van szó. Szivet
cseréljen, a ki hitet cserél! Vagy van lelkiismerete, komoly meggyőző .•.
dése és a vallási tipusok összeméréséhez
szükséges szellemi felkészüU .•.
sége valakinek s ha hosszas elmélyedés,
tanulmányozás
után kialakul
lelkében a felismerés:
"én egyházani szellemétől eltérően gondolkozom", ám
számoljon le lelkével az élő Isten előtt.
Azonban mi azt tapasztaljuk, hogy e téren a lelkiismeretlenség
üli
orgiáját. Házasságkötéskor
egy kis rábeszélésre
legott engednek a mi
gyermekeink s kész a reverzális, vagy áttérés.
Mi a fegyvert visszaforditjuk s ahelyett, hogy téritési anyagúl szelgáljunk a mi egyházunk szellemi felsőbbségénél
kétségtelenebbill alaescnyabb vallási gondolatot
reprezentáló
egyháznak,
ahelyett, hogy a mi
liberálisabb, engedékenyebb,
belátóbb szellemünk
szerint mi a békesség
kedvéér! engedjünk, ám lépjünk mi az áldott, a szent misszió útjára s
vezessük ki az elkáprázott,
gyűlöletre nevelt, türelmetlenségre
fanatizált
lelkeket "egypfomi fogságukból"
a mi boldogitó, igaz és szép vallásunk
tiszta levegőjébe.
.
.
Miért szabad csak kath. propagandának
lenni? Miért szabad csak
kath. vallásra áttériteni?
Miért kell éppen a mi felekezetünknek
veszíteni?
Tesséke statisztikát áttanulmányozni. Az első megállapitás az, hogy
többen térnek ki egyházunkból, mint belé. Miért? Talán nem megfelelő
a haladottabb kor szellemének?
Talán a többség egyháza azért mutat fel
hóditást tőlünk, mert igazságai szentebbek, fenségesebbek, mint a miénk? ...
Nem.
E vesztességnek ~g
oka van: a mi tudatlanságunk;
nem ismer .•.
jük vallásunkat, de nem ismerjük a kath. vallást sem. Könnyelmlien
játszunk hatalmas
kérdéssel;
azzal:
"miként iidvőziilők ?" Ez Luther
lelkének álomrabló, égető, izgató kérdése volt.
emegoldotta.
T esivéreink ! E számok beszélnek. Nem! Kiáltanak, izgatnak, mint
a .félrevert harang:
"Legyetek
lélekkel hódító tagjai, igaz harcosai az
evangélium egyházának!"

,
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MISKOLC, CSABAI~KAPU IS. SZ.

Ajánlja elismert,
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Statisztika 1914-1924;ig
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Urvacscra,
Legmelegebb,
legszentebb
szertartásunk.
A bünös lélek térdre .•.
borulása az élő, szerit Isten előtt. Felséges vallási mozzanat:
a egyarló
porember felemelkedik a végtelen Irgalomhoz s fogadja, hogy igazabb
gyermeke lesz az
égi Atyjának.
Itt nincs már semmi relekezctieskedés,
itt nincs különbség
férfi és
nő között, itt magasabb rendeltetésére ébred a lélek s végignéz őnmagán, megmozdul, mint porba hullott pillangó, mely megrázkódik slerázva
magáról a szárnyaira nehezedő port és repülni kezd, napsugárban csillog,
rni előbb a föld porában fetrengett. A lélek is ezt teszt. Odahajtja a
fejét a végvacsora társaságába
vegyülten a megrendült lelkü, a Meste=,
rükeJ átölelő tanítványokkal,
oda az Ur ölébe s hallgatja, megérzí a meg:
váltó sziv dobbanását,
ismétli Simonnal, a Jónás fiával: Uram, te tudod,
hogy szeretlek téged
Angyalzengés
támad a magasban . . . Kigyul az égi glória. . . .
Mosoly száll az Isten arcára, mert ott. kopogtat ajtaján az ő eltávozott,
hűtlen, de hazatérő, sírva bocsánatáért esengő fia.
Nem járok a földön, midőn ott állok az én bűnbánó gyülekezetem
körében az oltár előtt. Sugárzik lelkem arca valami szentségtől. Beszélek
az Istenhez és Ö felel nékem. Sir ajkamon a hívő testvérek bűnbánata
és ujjong a szivem, mert - hiszem a bünök bocsánafáf.
Ki soha sem imádkozott, jőjjön és nézzen, 'hallgasson végig egy
urvacsorai szertartást s a keze önkény telen imádkozásra
kulcsolódik,
az
ajka remegve velünk dudolja a bünbánó
éneket:
"En· Istenem,
én
Istenem, könyörülj árva lelkemen!"
Vannak sokan, kikef nem láttunk soha leborultan, bünbánattal
az
oltár lépcsőjén imádkozni s meghajtott fejjel az Ur nevében hirdetett
bűnbocsánatot fogadni . '.. De mi - várunk. Várunk arra, a pillanatra,
mikor ezek a lelkek is felocsudnak,
feleszmélnek
a hivó szóra : "Jőjj,
vár a te Atyád"!
Az Urvacsora szent és félelmes hitéleti mozzanat;
üres formasággá, gépies, megsaokett cselekménnyé rontani szeritségtörés. Ember ne szóljon bele a lélek dolgába. Az jőjjön, kit lelke von,
kinek hangulata, belső élete vágyakozik az Ur asztalánál letelepedni
s
Vele vacsorálni, Vele meghalni,
é-emberét Vele megfeszíttetni s ujjá:
született, megnemesült,
Istenhez hasonlóvá
szépült uj emberként fel:
támadni.
'
Elmény az Urvacs~ra. Tele hangulattal, igazsággal, tele mcgnyugtató és egyuttal felrázó, inditó gondolattal.
,
Akit lelke vonz, büntudata üldöz, ki nyugtalan szivének békessé:
get keres, az jőjjön: salve!
Urvacsorázó testvéreink statisztikáját nem közöljük. Miért?
Mert
ő

r

,

'
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e téren a számok nak semmi szerepe. S mert hamis következtetést lehetne
vonni a számokból,
ugyanis a kevesebb szám nem jelenti a hitélet el;
aléltságát s a nagyobb nem jelenti annak elevenebb
ritmusát. Nálunk
Nagyp~ntek a fő urvacsorai alkalom.
Nagypénteken
látjuk az ernberek lelkét. Nézzétek, hogy tolonganak
a kegyelem asztalánál, hogy jönnek lepihenni a Golgotha véres kövére! ...
Másik
főalkalom a konfirmáció,
akár
áldozócsiiíőrtőkre
esik, akár
pünkösdre.
Legkevesebb
urvacsorázó
advent első vasárnapján
van.
Minden
ünnepünkön,
igy a reformációi emlékünnep en is, az Ur szent
vacsorája is kiszolgáltatik.
Szólnunk kell itt a betegek Urvacsora-vételéről.
Istenem!
De sok
büszke, Istentől elfordult embert láttam már megtörten, zokogva, de a
hitben, az örök élet reményében ragyogó világosságot találva békességes,
bátor lélekkel elfogadni a keserü pohárt Atyja kezéből! . . . Az "orvos
arcán, a családtagok kisírt szemében, a vadul lüktető sziv dobőgésában
csak azt Iáíja: "az én utam már k~felé vezet";
de a sötét uton ott a
biztato uti társ , ki Emmausz;ig
kisér, oh ragadd meg kezét:
"Uram,
maradj velem"!
Rendbeszedi
magát a lélek, mielőtt az Ur trónja előtt megállana.
E szertarrás szent, komoly és nagy-nagy jelentőségil. Minden percben
rendelkezésére állunk festvéreinknek, csak - ők hívjanak. Ezt nyomatékkal kérjük. Megtörténf, hogya
szegény, remélő betegre a szornszéd
vénasszonyok
kényszeritették az Ur szent vacsorát, mint útolsó gyógy.=szert, mely még segíthet. Elképzelhető,
micsoda- lelketlen lélekronlás,
szentségrontás
lett. :bből. Eg?, ~!e!münk v~n, amit a jó .. szi; készsé~g,el
elfogad: akkor hivjuk a lelki pásztort, amikor a beteg onkenJ, magatol,
hafározoftan kifejezi el irányu óhaját. Mi nem a halál rémei akarunk
lenni, kiknek' fekete ruhájától, 'komoly arcától megriadjori a szegény,
verggdő beteg, hanem az ő igaz, hiv testvérei, kik az élet, fejedelme
nevében megyünk,
ki tehát békét, megnyugvást,
szent felüdülést hoz s
akinek eltávozás ával ott marad valami a beteg szivében:
egy sugár a
Jézus
szeméből, egy biztatás a Jézus ajkáról, egy melegség a Jézus
kézfogásáról
. . . Azt akarjuk, hogya beteg és 'környezete elmondja az
Urvacsora vétele után: "Az én Uram, a Krisztus járt itt!"
Gondoljátok meg ezeket, jólelkü testvérek!
gooooooooog
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Könyvtárunk .
.Ielentés a könyvtár állapotáról.
Az Egyház
nyilvános könyvtára, melynek alapjait a nemeslelkű
adományozók áldozatkészsége vetette meg, 1876.:ban árvai Teöreök Sándor
háromezer kötetes és 1891:ben Jóny Tivadar szintén háromezer kötetes
hagyományaival s az időközben történt vételekkel együtt igen tekintélyes
kulturértéke volt nemcsak Egyházunknak,
hanem az egész városnak. Az
a tény, hogya
tizezer kötet et meghaladó könyvtár a jelen század elején
egyetlen nyilvános
könyvtára volt Miskolcnak,
egymagában
fontossá és
értékessé tette a gondosan leltározott, jól elhelyezett, tágas olvasóterem .•.
mel ellátott és 1901 óta külön nyomtatott katalógussal is biró kőzkőnyvtárat. Hetenként két délután állot! a közönség
rendelkezésére és minden
túlzás nélkül állithatjuk, hogy a benne rejlő értékeknél fogva nagy nevelő
hatást gyakorolt a város művelődni· vágyó közönségére,
különösen a
tanuló ifjuságra. E tekintetben tehát az iskolán kivüli oktatásnak
kiváló
szerve volt.
A fejlődés kérlelhetetlen törvénye szerint azonban
minden olyan
intézmény, amely nem áll a mindennapi
élet szinvonalán s nem kapja
meg a kivánalmakhoz
mért támogatást, erősitő gyarapodást, ~ rövidesen
elveszti ható erejét és gyakorlati szempontból
értéktelenné
válik. Az
Egyháznak
nem volt módjában,
de nem is Iehetett kifejezetten az a
célja, hogy a városnak nyilvános
könyvtárral szolgáljon. Bőségesen
eleget tett a nemeslelkű
adományozók
kivánságának
s a köz irányában
teljesítendő kulturális kötelezeftségének,
hogy a konyvíárat nyitva tartotta
és gondozta. Arra gondolni sem lehetett, hogya
naponként
megjelené
ujabb és értékesebb könyvekből csak válogatott sorozatokat is szerézzen
be, hogy ily módon ne engedje a könyvtár szinvonalát
lesülyedni; ez
olyan teherrel járt volna, amire nem vállalkozhatott s amit megtenni
más, kifejezetten ily célokat szo1gáló intézménynek
a munkája.
A kőnyvnek
éppen ugy megvan a maga élete, mint az ember:
nek. ÉI és miután életével szelgal a köznek, meghal. A meghalt, idejét
múlta könyvek ujaknak kell, hogy helyet adjanak. Bármilyen
rosszul
esik is, ki kell mondani,
hogy az Egyház
szép és értékes nagykonyvtárának túlnyomó része gyakorlati szempontból ma már elavult. Ez nem
azt jelenti, hogy teljesen értéktelenné
vált, hiszen vannak közte őrők>
becsű kőnyvek, de a legnagyobb
részük olyan, melyet csak nagyon
ritkán és nagyon kevesen fognak már keresni.
A könyvtárnak
ma a legminimálisabb
a használata. Ugy mint
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régen, ma már nem keresik fel az olvasó órákat és ezt nemcsak a
könyvek elavulása okozta, hanem az alapitóknak az a rendelkezése is,
hogy könyveket kikelcsonőzni
nem lehet. A mai kor emberének térmé»
szete pedig az - kis diákoknál is megfigyelhetjük ezt - hogy nem tud
olyan türelemmel, órák hosszát leülni a könyvtárban
a könyv mellé,
mint a régi világ olvasója tette.
A legutóbbi évtizedben, amilyen rohamossággal
avulíak el a kőnyvek, úgy csökkent az olvasók száma is. A háboru s a forradalmak
különben sem voltak kedvező idők a fejlődésre. 1921"ben a kezoktatásügyi mlniszíérium
részéről tárgyalások
indultak meg arra nézve, nem
adna-e
át az Egyház, - tulajdonjogának s a hagyományozók
kikötött
kivánságainak
teljes fentartásával,
a konyvtárat
további kezelésre a
Mískolc-Borsodi
Muzeumnak,
hol az a muzeum könyvtárával együtt, az
ujabb szerzeményekkel
s az évenkénti
rendszeres vásárlásokkal felujitva,
de teljesen elkülönitve, jobban betöltené hivatását. Tekintettel arra, hogy
jelen állapotában a muzeum sem tudna külön helyet biztositani a külön
kezelést kívánó könyvtárnak, a kérdés lekerült a napirendről.
A könyvtárról régebben pontos írott leltár és nyomtatott katalógus
készült. Az Egyháztanács megbizott, hogy a legutóbbi évtizedben ajándékba
kapott, vásárolt, túlnyomórészben azonban állami letétképen nyert könyveket
leltározzam és a meglevőket vizsgálj am át. Munkám
eredményeképen
az
1901. év végén lezárt katalógus szerinti 10587 kötet könyvhöz katalógusba
vettem 577 kötet uj könyvet. Ebből theológiai, bölcsészeti és társadalom"
tudományi mű 118 darab, jogi 17, szépirodalmi
és nyelvészeti 61, tör"
téneti és földrajzi 144, természetrajzi
és gazdaságtani 34, művészeti 11,
vegyes 192. A leltározott uj könyvekről külön egy szakok szerinti betiisoros könyvjegyzék is készült úgy, hogy az kiegésziti a nyomtatott katalógusf. Készitettem a könyvek elhelyezését
szekrények és polcok szerint
mutató táblázatot s a hiányzó könyvekről egy jegyzéket. A megállapitott
hiány 1,04 darab, legnagyobb részük már régen is hiányzott s mint ilyen
volt megjelölve a leltárban. (Kérünk mindenkit, akinél még könyv volna
kint, vagy ilyennek létezéséről tudna, jelentse azt be a lelkészi hivatal"
nál.) A kőnyvtár mai elhelyezése a következő:
a nagy tanácsteremben
van 11 szekrény, illetve szekrényrész,
ezekben 78 polcon és eszekré .•.
nyek felett elzárt helyen még 10 polcon a leltározott rész, külön csopor;
tokban a selejtes és a duplum könyvek. A földszinten a. kevésbbé használt, de szintén leltározott rész a 12-17. számu szekrényekben.
Az ujonnan leltározott könyvek majdnem mind ujak IS köztük sok
becses diszrnű, (Magyarország
Műemlékei., OsztrábMagyar
Monarchia.,
Ősi erény., Mikes levelei., Szana:
Széz éva magyar művészet történe"
téből.) sok használható kézikönyv (Révai lexikon) és folyóirat (Századok.
Tört. életrajzok., Magyar Iparrnűvészet.,
Term. tud. kőzlőny) van. Az

Rosenberg· Gyula és Testvére
Fe§sőmagyarország
kelengye, szövet,
selyem áruháza

legrégibb

és legnagyobb női divat, vászon,
AlapitásD év: 188S. TöbbszöröOIlC sen aranyéremmei
kitüntetve!
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állam nagyon sok értékes könyvvel gazdagitotta
évről-évre a kőnyvtárat,
dc ajándékképen
sok szerző is megküldte a művét. A ;könyvtár gyarapitását bizalommal ajánljuk azegyháztagok
jóindulatába és figyelmébe.
LESZIH ANDOR

•

Ajánlható evangéliumi szellemű sajtótermékek:
"Protestáns Szemle."
Főszerkesztő : Ravasz László budapesti ref. püspök;
felelős szerkesztő:
Zsínka Ferenc; társszerkesztők : Pröhle Károly evang. egyetemi tanár és
Révész Imre debreceni ref. lelkész.
E lap a két magyar evangéliumi
egyház irói kiválőságait
összetömöritő Protestáns
Irodalmi Társaság ki.••.
adásában jelenik meg, melynek világí elnöke Bethlen István gróf, egy .•.
házunk részéről pedig Kapi Béla püspök és Kaas Albert báró foglal
helyet az elnökségben.
A Társaság
választmányaban
evangélikus egy ••.
házunk kitünőségei között helyet nyert lelkészunk is. A lap 33. évfolyamát éli; egy évben 10 szám jelenik meg belőle. A jegutóbbi szám ára
10.000 K. A Társaság tagjai azonban tagilletményül kapják. Tagdij egy
évre 40.000 korona. A lap oly magas szellemü, hogy a magyar nemzeti
sajtó koronájának
tekinthető;
értékét felekezeti elfogultságon
felül álló
tényezők állapitják meg. Legkiválóbb irói: Ravasz László, Muraközy
Gyula, Tankó Béla, Révész Imre .
. "Evangélikusok Lapja." Egyetlen országos. egyházpolitikailapunk.
Eddig szerkesztette:
Dr. Kirchknopf
Gusztáv;
alapitotta : Dr. Raffay
Sándor. Többek között Duszik Lajos belső munkatársa. E lap hű tükre
a mi megcsonkult országunk evangélikus közszellemének. Szerkesztésében
dr. Sz-lárik Mátyás
ny. theol. akad.v tanár vesz részt. Országos
gyűléseinkről c- lap. kőzől híí. tudósításokat,
Mínden evangélikusnak,
aki egy=háza sorsát gyermeki szeretetének figyelmével kiséri, olvasnia kell e lapot.
Uj évtől ez is Dunántul fog megjelenni Németh Károly szerkesztesében,
de a régi szellemben. Előfizetési- ára negyedévenként-I
( egy) aranykorona,
egyes szám ára 20 arany fillér. Szerkesztősége
eddig Budapest,
Deák»
tér 4. volt.
.
"Harangszó." Épitő szellemü evangélikus néplapunk.Felelős
szer ••.
kesztőjc : Czipott Géza Szentgotthárd
(Vasm.)
Igen élénk szellemű,
kedves hangu, eleven lapunk.
Áldást
áraszt, hitet ébreszt, tájékoztat
minden szavával.
Olvasása-gyönyör
és épülés.
Valami jóleső, tiszta
bibliai szellem ihleti e lapunkat. Mindenről tájékoztat, ami egyházunkban
- hazánkban és kűlfőldőn - történik. Minden evangélikusnak
olvasnia
kell. -, Előfizetési ára:
16.000 korona negyedévenként.
Szerkesztőség és
. kiadóhivatal: Szentgotthárd.
Előfizetést felvesz a lelkészi hivatal.
Az "Orömhir" "t itt is ajánljuk.
\ Evangélikusok!
Olvassátok
az evangélikus sajtó áldásos, fenkölt
szellemil termékeit!
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ANDRO" CZKY JANOS

ÉPÜLET~ ÉS BUTORASZTALOS
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Készit mindennemU
épületmunkákat és templomberendezés~ket

a legjutányosabb árban!
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Az egyház fentar-tása,
Van egy igen okos, praktikus intézménye a többség felekezetének;
ez a kegyuraság. Kinevezte az államot legfőbb kegyurának
s ez nem
azt jelenti, hogy fejet hajt ezelőtt a maga választotta földi ura előtt, vagy
nem azt jelenti, hogy megelégszik e csaknem isteni jelzőnek, mint a
tiszteletnyilvánitás egy formaságának
átnyujtásával, hanem jelenti azt, hogy
az u. n. kegyúr tartozik a templom és egyéb egyházi épület fentartásáról
gondoskodni.
Odaát nem fáj másnak, csak a kegyúrnak a feje a templom
roskadozó .•.omladozó állapota miaít, azért kegyúr, hogy kegyeskedjék urasan,
gavallérosan teijesiteni kötelességét.
.
Nekünk is van kegyurunk, a legáldottabb,
legfelségesebb
és leg .•
kegyelmesebb,
a mi gondviselő Istenünk
és édes Atyánk.
Más nem
segit rajtunk. A mi egyházunk
nem mehet sebeivel, gondjaival senki
máshoz, csak az élő Istenhez. De ő elég hatalmas, hogy segiteni tudjon;
embereket teremt, sziveket melegit meg, lelkesedést lobbant lángra s igy
tartja fenn egyházunkat.
Elődeink
is szegények
voltak. Mikor itt, e
városban épiteni kezdték templomunkat,
igen nehéz, viharos idők jártak:
a francia forradalom (1789.), a napoleoni háboruk megrázták a csendes,
vén Európát s a háboru - e nagy értékpusztitó - kifosztotta, elszegé .•.
nyitette a népeket. De a mi Isten .•.félő őseink lelkét nem 1 Az gazdag
maradt.
Templomunk
telkeért 4000 aranyat fizettek;
mindenki
adott
boldogan, lelkesülten:
nem kérdezve, nem számolgatva,
a fejét nem
csóválva, hanem az adás gyönyörétől
elmámorosodottan.
Igy lett hely,
ahol imádkozhattak.
Az épitési buzgalmukról
pedig beszélnek a falak,
a vaskos, hatalmas, évszázadokkal, veszedelmekkel, árvizzel és földrengéssel
dacolni tudó másfélméteres
falak. Ok nem sajnálták a követ, melyet
összehordtak
s beleépitettek,
csak álljon erősen, szilárdan az imádság
áldott hajléka.'
Ma hulladozik vakolata, de csak a vakolata...
Istenem!
Mikor
épült templomunk s a vakolás ig jutottak, ujjongott az épitők szive., hála .•.
fohászt énekeltek a templomépitők,
mert már semmi egyéb nem hiányzoll,csak a vakolás. És ma? Csak a vakolás kijavítgatása is nehéz, gondokat
okozó.
A háboru
kifosztotta egyházunk
anyagi kincstárát.
Becsütetes,
hazafiui lélekkel áldoztunk az inségbe jutott, létért harcoló hazánk oltárán.
:B:rtékeink úgy mentek veszendőbe, amint a magyar pénz értéktelenedett.
Kaptunk
mi még 1920 .•.ban kilencven ezer K .•.t amerikai - testvéreinktől
templomjavitási
alapúl ; de későn jött a pénz, novemberben,
mikor épit .•.
<
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kezni már nem lehetett, tavasszal pedig már mit sem ért a 90 ezer kor.
Máskor az egyházi adót, az illetéket lehetett tartalékolni,
ha volt
egy kis fölösleg; de akkor, amidőn átlag 15-20 u. n.ezer K az egyh.
adó, tehát mikor egy.=-egy hívő 1-1
és fél koronácskát fizet, hogyan
lehet abból egyházat fentartani, templomot tatarozni, tisztviselőket fizetni?
Ma már el - nem -- némítható helyzetünk intő kiáltása:
tétje»
tek áJ az aranyalapra.
Tudnunk
kell,' hogv mire van szükségünk
és
főként tudnunk kell olyan értékű fedezetet találnunk,
amelyre bizton
támaszkodhatunk.
Nem idegenkedhetik
ettől a gondolattól
senki sem. Ma minden
iparos, kereskedő aranyban kalkulál, sőt vannak
szakmák, melyek az
aranyparitáson jóval felül számítják bérűket.
_
Egyházunk
is erre-a számítási alapra tér. A mi fentartó kegyurunk, az Isten megnyítja a szívek áldozatkészségét
s legott szép kőntösbe öltözködik a mi drága, kedves templomunk.
A vesztességet, mi a
háború következményeként
'ért, a sok számmal leírható tartozásunkat egy
csapásra kiegyenlítjük,
ha a komoly, hozzánk méltó értékre térünk egy".
házfentartó kötelességünk teljesítésében.
Nehezebb lesz egy kissé evangélikusnak
lenni. De annál dícsőbb
lesz, Valamikor ezért életet áldoztak a mi eIődeínk;
megérte nekik. A
glória, mely fejükre szállt" elég jutalom volt: Legyünk
hozzájuk mélíók.

f

1. Vagyonmérleg
az utolsó 10 évben

II. Költségelőirányzat
1914-1923.
évekre

v e k
Vagyon
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

MAAS

885201'49
926030'90
917191'26
892890'49
893913'91889929'65
982222'73
949375'85
1430839'62
9136050'32

--

I

Teher
848698'55
926030'90
·917191'26
892890'49
887377'29
889929'32
930897'40
916568'24
1430839'62
9136050'32

.

Bevétel

I

Kiadás

82272'22
45769'28
51932'80
51932'80
53532'7(
53532'77
58595'40
58595'40
75283'63
68747'01
103512'18 '
103511'85
236812'62
185487'29
267869'59
235061'98
905133'67
-905133'67
11982800'54
11982800'54

HENRIK
templom- és szobafestö mester késziti a legizlésesebb templomfestést munkákat és szobafestést.
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Egyházi adézás.
Egyházunk
isteni intézmény s mint olyan főképen a .lelkek javát
Isten országát épitvén e földön - mégis, hogy hivatását betölthesse, anyagi, eszközökre is van szüksége. Minden egyház annyit ér,
amennyi áldás abból az emberiségre fakad - mondja egy neves tudós,
ezt igaznak kell elfogadnunk s azon lennünk, hogy egyházunk
különféle
áldásos intézményei
fellendülvén
abból az emberiségre
mennél több
áldás fakadjon. Virágzó, jól megalapozott kulturálís közintézmények megerősitik az egyházat befelé és tiszteletet szereznek
kifelé. Ehez itt nem
elég' a lelkesedés, áldozat is kell!
Az egyház fentartása.
tisztviselőinek
fizetése, szegényei segélyezése, különféle kulturális célok pártolása, ternplom,
paplak
és temető
rendbentartása
- mind
anyagi- kérdések,
amelyeknek ilyen vagy olyan módon való elintézése
nem csekély rnértékben befolyásolja
egész egyházi életünket.
Anyagi
eszközökre .tehát
szükség van.
Egyházunk
ezeket ingatlan jövedelméből,
alapítványok
kamataiból,
önkéntes adományokból
s főként egyházi adóból meríti. Ez a folyó év«
ben kitett - kerek számmal beszélve 20 millió koronát. De ebből
száz millió kiadást nem lehet fedezni; fel kell tehát emelni. Akinek sok
adatott, adjon sokat, akinek kevés van, adjon kevesebbet.
Ha végignézzük az adakozók névsorát, évről évre majdnem mindig
ugyanazon nevekkel találkozunk, még mindig sokan vannak, akik kővet .•.
kezetcsen megfelejtkeznek az egyházról, sannak
intézményeiről. Mi ez?
Hát kihülőben, elmulóban volna a szeretet? Kihalt vagy elfáradt volna
az emberi szíveme
legszebb áldott virága? Nem, bizonyára nem. Csak
alszik talán. f:bresszük
fel, ha lehet esdeklő kéréssel, ha kell intő szó .•.
val, ahol kell az egyházvezetőseg riasztó szavával, de mindenkép ébresz .•.
szük fel az alvó szeretetet!
A tégla nem tart össze vakolat nélkül,
szeretet nélkül nincs egyh. épitő munka.
Abban mutassa meg egyházunk életrevalóságát, életképességét, hogy
szent céljaira necsak egyesek áldozzanak,
hanem az "Egymás
terheit
hordozzátok" eszméje szerint mindenki áldozzon tehetsége szeriní.>
Az állam, állami és más' intézmények, kisebb és nagyobb
kiilőnféle irányú egyesületek és társulatok utóbbi időben az arany valuJára
térjek át. Nekünk is ezt kell tennünk és pedig minél előbb. Aki fél,:'
uton megáll, sohasem ér célhoz. A vattai birtok jövedelme még sokáig
nem jöhet szárnitásba,
évek fognak elmulni a per eldőltéig;
igy hát
nem marad hátra más, mint alkalmazkodni
a közmondáshoz : Segíts
magadon, s az Isten is megsegít. Közmondásos
rólunk az a dícséretes
tény, hogy senki a világon nem tud úgy örülni egymásnak,
mint mikor
a lutheránusok találkoznak. Ne rontsuk le az eközmondásban
rejlő erő

munkálja,

Kalap, nyakkendökülönlegességek

1Férfi sportsapkák, keztyük na.gyváluztéka!

MAYER BERNÁT
urídívat üzlete a íegmegbízhatóbb 1 M í s kol

Ct

Széchenyi-utca 48.
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értékét. Teremtsünk
olyan légkört, hogy boldog örömmel falálhassunk
egymásra.
Aki nálunkáz
egyházadó
felemelését hirdeti, nem fogja ezzel
növelni népszerüsegét.
A finánc mindig kellemetlen, ez pedig financiális
ügy. Már ez évben sem ment simán az illeték emelés. Fölös számmal
voltak, akik azt nem akarták megfizetni, vagy annak leszállitását kérték.
Egyházias lelkületre nem valló nyilatkozatok hangzottak el és meg-nem
érdemelt szemrehányások.
Ezekre a feledés fátyolát borit juk, annál konnyebb
szivvel tehetjük azt, mert örvendetes esetcink is voltak. Akadtak olyan
egyháztagjaink,
akik a rájuk kirótt illetéket maguk annak többszörosére
emelték, p]. Szepesi Károly máv. altiszt 24 ezerről 100 ezerre, volt
olyan is, aki e adóját 15 ezerről 300 ezerre emelje fel, ez Várady
Gezáné piaci árus a Buza .•.téren. Akinek fülei vannak a hallásra, az
hallja. Elmenvén,
hasonlatosképen
cselekedjetek.
Biztató napsugár ez a
siirii ködön át I Tanuságtétele
az egyházszeretefnek.
Fogadják e helyen
is az egyház háláját s találják bőséges jutalmukat abban a felemelő ér.•.
zésben, melyet a nemes cselekedet tudata nyujt.
.
Mikor Rákóczy F erencz a széchényi
országgyűlésen
a felmerült
nemzetiségi és felekezeti viilongásokat szerenesés kézzel elintézte, annak
örömére emlékérmet veretett, amelyen egy oltár <, van, az oltárori tűz ég,
körülötte a különféle felekezetek papjai élesztik a tüzet, alatta pedig e
felirás olvasható: "Egyesültek, hogy élesszék J"
Egyesüljünk
hát mi is, egyesitsen az egyházszeretet,
egyesitsen .
áldozatkészségre ; szolgáljon követendő például elődeink hitbuzgósága, ne
hagyjuk oltárunken elaludni a .tüzet, egyesüljünk, hogy éles~zük.
FIEDLER JÁNOS,
oz egyház gondnoka.

HETÉNYI

JÓZSEF

órás és ékszerész
MISKOLC, VÁROSHÁZ-TÉR 22.
ft "Hangyá"-val
szenrben

lIIegblzható ébreszt6 órák, pontosan szabályozott
svájci zsebórá«.
Valódi 14 karátos arany és ezilat
ékszerek. Arnnykarika jeoygyUrUk mindenféle fazonban a-Iegjutányosabb árban kaphat6k. Ora és ékszerjavitAsok saját mühelyembsn szakszerüen készUlnek.
Szolid árak.

Figyelmes

kilZolgálá8.
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A miskolci ág. hitve evangélikus egyház
egyházi adót fizető tagjai.
(A név után az egyháztag

lakása, a sor végén az egyházadé összege ezer .kcrcnákban).

Achát! Dezső Gizella 15
özv. Ádámi Jánosné
Vörösmathy 64
Ádámi Gizella Vörösmathy 64
özv. Ádám Lászlóné Uralt 49
Adorján Istvánné Györi 38
Albert Erzsébet Geró 4
Albert Etelka Geró 4
özv. Alexi Hugóné Szeles 58
özv. Alexi Rajmudné Balogh 5
Agyagos Lajosné Soltész N. K. 29
Árvay Dánielné Kírály 42
Augusztinyi Péter Gyöngyvirág 16
Augusztinyi Lajos Gyöngyvirág 16
Augusztinyi Győzö Gyöngyvirág 16
Augusztinyi Nándor Serház 90
Bacsa Károlyné Máv colonia 4
Baffi Gézáné Lenke 11
Baffi Odönné Lenke II
Bajker Sándor Vay II
özv. Balla Sándorné Vörösmarthy 68
Balázs András
Baross 15
Bálint Jánosné
Ács 1
Balló Rudolf Hunyadi 10
Balogh Barnáné Máv colonia 16
özv. Balogh Berlalanné Farkas K. 14
Balajthi Jánosné
Városháztér 15
Baltazár Ágoston Kun József 53
id. Balkovics Pál Szentpéterikapu 39
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24
24
24
12
12

8
8
24
12

15
15
8
10
30
24
8
15
8
45
8
15
12

80
8
40
15
30
30

ifj. Balkovics Pál Jókai 31
ifj. Balkovics Jenő Palóczy
Balkovszky János Vay 13
Bánó Dénes Szentpé!erikapu 55
dr. Barcza Ferenc Széchenyi 58
Bárczay Jánosné
Városháztér 13
Báry János Tüzérlaktanya
özv. Baris Árpádné
Kún József 45
Bartos György Temetőalja 14
Barloly Béla Csabaikapú 20
özv. Bátori Jánosné
Honvéd 8
BarlkóSándor
Hunyadi 8
Bartkó Vilmos Farkas Károly 10
dr. Barlus Dezső Városháztér 4
'Béla Papszer 3
"
Odön Papszer 3
Beicht B. Lajos Zöldfa
»
• József
Kun József I
özv. Beicht Józsefné Kun József 7
Beicht Frida Kun József 7
»
.Ienő Tiszai p. u.
Bedécs Islvánné
Kölcsey 2
Becht Rezső Bánfalva
özv. Beck Edéné Mindszent 12
Belicsa Zsuzsánna
Szeles 49
Belencsák Dániel Bolly n 2
Bernáth József Király 40
özv. Berner Gézáné Verbőczy 4

75
75
24
45
8
40
15
10
40
120

75
30
20
30
8
15
15
30
50
8
8
80

"lS
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motor-gép gyár és malomépitészete
Hj)fherr-Scprantz
Clayton-Shuttleworth
gépgyár
Telefon: 185.
és lerakata
.
KÉSZIT:
Nyersolajmotorokat,
Gözekerészeket,
Ka:t;ánkovácsmunkákat,
MalomberendeEéseket,
Hydr. borsajtókat,
Olaj saj tolókat

24
30~
15
15

képviselete
Telefon: 185.

'-'" SZÁLLIT:
Gözcséplögépeket,
Motoros cséplöket,
Gazdasági gépeket,
Gözekeköteleket,
Műszaki cikkeket

/
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Berecz Józsefné Debreczeny 5
Berecz Lajosné Szentgyögy 9
Berényi .Iózsefné
Kun József 28
Bíber .Iózsefné P. ü. patota
Bodnár István Bercsényi 18
"
Béniné Templom 8
Bogdán Kálmánné Szeme re 12
Bojtár Józsefné Villany telep
Bolla Györgyne Kálvin 9
Boncsér Lajosné
Árpád 1
Boncsó Dániel Kálvin 34
Bordás Lajosné Szeles 58
Boros Lajosné Széles 58
Józsefné
Cukrász 3
"
Ferencné Szeles"(
özv. Borosovits Alajosné Templom 8
Bortnyik András
Szent 1. 21
özv."
F erencné Szeles 1"(
Lajosné Tóth 13
Györgyné Megvesalia 65
"
György Megyesalja 65
Bósz Ferencné Bodósor 9
" Lajosné Danivölgy 11
Böhm Béla Szeles
Bova Pál Hutás 25
özv. Brósz Jánosné
Szentpéter 28
Pál Szentpéter 28
"
Sarolta Horváth 7
Buchszbaum Arnodné
Uiváros 17
özv. Bucsán Lajosné Horváth 32
Budákú Károly Weidlich 24
Busá" Andrásné
Árok 7
Burghard László Szentis 6
•.
Kálmán Arany J. 15
"
János Mátyás k. 28
Buró Endre Vörösmarthy 33
Dr. Bruckner Győzö Zsolcai
Brauner Ernő Rudolflaktanya
Brucker Odön Rákóczy 14
Bohus Zoltán Csabaikapu 42
Dr. Bohus Lajos Erzsébet k.
özv. Bócsi Gyuláné Vőrcsrnarthy.;
Bakos Kálmánné Szemere 6
Balázs Andorné
Zsolcaikapuj
I

20
15
15
40
8
20
15
15
15
8
30
15
8
8
30
15
30
8
15
2
60
8
8
50
15
15
24
15
24
15
24
8
8
15
8
24
60
24
24
24
30
24
20
30

Brézai Józsefné Megyesalja 32
Bezdek Róbertné MeneküIMelep
özv. Czabán Andrásné
Vay 25
Bertalan· Kun J. 40
József Gyongyv. 1r
"
János
Kazanczy 2
özv. Czakó Istvánné Városháztér 9
Czékus Barna Szirma 59
Istvánné Kun J.
"
Klára Ilona 7
Czerva László
Abbázia
özv. Ceibí Jánosné
Hunyadi 8
Czirják Gusztáv Adolf Gyöngyv. 5
" Sándor Kinizsi 11
Chmelik Sándor Lenke 1
Czékus László Józseflakt.
Csapkó Bálint Major 44
Cseh Ede Guttenberg 39
Cseh Jánosné
Gyár 328
Csengey Gusztáv Halicka
özv. Csengery Istvánné Toronyalja 41
Csengődy Julia
Csabai 61
Cseplák Gyula Szentpéterikapu 26
Cserhalmy Jenő Szemere 3
özv. Csikász Pálné Urak 78
Cseplák Jenő Mészáros 4
Csilló Béla Vörösmathy 12
" Károly Vörösmathy 12
özv. Csilló Józsefné Vörösmathy ·12
Csizmar Endre Vanca telep
Csizik Elekné Szemere 21
özv. Csók Györgyné Kun József 7
Csoltko Andrásné
Tiszai p. u.
Csont Adolf Hunyudy 8
Csont Pál Győrikapu 51
özv. Cseplák Pálné Szentpéterikapu 26
Danielisz Bertalan Gilányi 17
özv. Danlelisz Jánosné
Arany J. 86
id. Danhauser Lajos Győngyv. 10
ifj. Danhauser Lajos Gyöngyv. 1.0
Sámuel Toronya, 43
László"
Sámuel Ujgyőr
Dankó József Kont 12

Id. Mayer József
Kispipa vendéglője

Alapíttatott

,~m

8
15
15
15
8
8
5
8
10
30
20
8
15
5
30
30
15
30
25
10

1899-ben

c::; C;;
MAGYAR KONYHA.
BODÓ GYÖNGYE

A vidéki intelligencia
Icellernes találkozóhelye

8
15
8
30
15
8
15
24
8
t5
15
8
15
15
12
60
15
8
8
14
8
8
10

Alapí~to.tt

1899-ben

68
ÖZV. Dankó Jánosné
Petőfi~u. JJ
15
Danhauser József Vászonfehérítő 12 20
Darázdy Fercncné
Belegrád 8
24
DarulaTcstvérek,
Pál, András, György
. Debreceni-u. 4
30
Demeter Dezső Arany J. 62
45
45
László
»
Róbert Aszialos 8
24
»
Géza Heöcsaba
24
Dendel József Csalogány 12
15
30
Dér Fábián P. ü. palota
özv. Ditrich Lajosné Fazekas u. 3
24
24
Demeter János Arany J. 62
Drégely Aladár Széchenyi 38
40
Díaniska Emil Csokonai 38'
15
Dietz Günther Zsolczai 7 -11
24
Dobos Fcrcncné
Vőrosmarty 32
8
Ferenczné Avasi torony
10
15
Józsefné Urak 76
8
özv. Dobos Lajosné Major 5
20
Dobos Andrásné Lenke 16
15
"
Sándorné Mávtelep 52í2
özv. Dobrik Lajosné Kossuíh 20
"-8
Doh:ínyos György Major 38
10
Dcminák Mátyásné Tüzér l O
8
24
Domnicza Péterné Vay barak
Dorcsák Antalné Szeles 3
8
8
Drótos András Bábonyi 28
45
Dudás Istvánné Horváth 44
"
Dezsöné Nagy Sándor 11
15
Dudra Emilné
Gizella 24
10
15
id. Dusza Pál Megyes 32
ifj.
Pál .Anna u.
15
24
" Nárlon
Toldi 13
40
Duszik Lajos Hunyad u. 8
15
Dlifszt Sándor Lenkei u. 16
Darázs Vikromé Füzes u. 27
25
8
Déry Gizella Nagy S. 23
özv. Edelényi Sz. Imréné Arany J. 31 20
8
Egr: Zoltánné
Máv. telep
15
" Andor
Bodnár 4
8
Elek Jánosné Anna 17
15
Eltschléger János
Guttenberg
15
Eördög Árpád Szeles 25

LEFLER
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ROLY

VADÁSZKÜRT-VENDÉGLŐJE
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KEREKES MII{LÓS
MISKOLC
De.ák-u, és Széchenyi-u.
----------'

Eördög Káhnánné Kálvin 40
Erdős Jánosné Hutás 4
Dr. Erpf Ede Bányakapitányság
Esztel József Széchenyi 10
Erdélyi István Toronyalja 22
Eördög Lajos' Mak-u, 84
Erdélyszkyné, Jolán
(Leústackné)
Kun J. 7
Fábián Ferencz Urak 62
Fabinyí János
Balogh Á. 8
Fábri Imre Anna 4
Fábri Béla Keresk. isk.
F abricius János
Győri k. 37
Faluba Béla Gizella 17
özv. Faluba Danielné Széchenyi u.
»
Faludi Károlyné Kont 11
Fajtsik Imre Attila 6
Imre
"
"
Lajos Attila 6
özv. Fajtsik Jánosné
Kalapos 61
Farkas Jánosné Kalló
"
Jenőné
Horváth 32
özv. Farle Antalné
Tóth 47
Farnyik Jánosné
Szepesi 9
Fazekas Ist-Jánné Vay 25
n
Károlyné Széchenyi 82
Faix Míksa
Temesvári 10 (Haliczka)
Fejes Imre Farkas J. 22
Fekete Ferenczné Toronya. 40
Józsefné Ujvilág 42
]\1íhály Szepesi 12
Fldler János
Toronyalja 40
Dr. Fíedler János
Weidlich p.
Filó János Tüzér 19
Filló János Szepesi sor
özv. Fischer Lajosné V árosh. 9
Dr. Fodor Béláné Kont 11
Fischer Imre Anna
Fodor János Városh.14
Fodor Lajos Bocskai 17
özv. Futász .Iözsefné
Zöldfa 41
Fux Napoleon Szirma 83
ö v. Földi Béláné Jókai 14
Földváry György Szent Istv. 30

sarok

HUfdYADI •.U.

3G.

Uri divat, mindeunemü sport
is utazó felsze! eksck raktára.
Kifogástalan, :l!zolid • .,abott
árak. Ponto s ki9zo1eá1ás.

8
8
45
30
20
24
45
24
15
8
24
15
15
58
30
24
24
15
8
8
45
8
8
15
15
20
8
8
15
12
24
24
15
15
20
24
S
8
8
8
2A
15
8

69
Fűrész F erencz Weidlich p.
"Róza
"
Fleíscher Ferenczné
Papszer 20
"
László Asztalos 1
Fleckstein Amália Szemere 1 Franye Rudolf Szentpéter 49
Frinyik Ferencné Fazekas 11
Frohman Emilné O. M. Bank palota
Ferencz Józsefné
Vay 19
Dr. Flóra Lajosné Kertész 9
Futó Gézáné l{onvéd 8
Farkas Gyuláné
Régi posta 14
Frőhlich Gézáné
Lenkei 13'
Fekete Sámúelné Bácsay S. 33
Farkas Józsefné Györi k.
GalIó Zoltán Baltyáni 7
özv. Gáspár Andrásné Szeles 31
Istvénné Arany J. 132
"
. Lajosné T árkány 2
. Garai .Iános Szentp. 18
Gál Károly Vay 2
Gebauer Kálmán Horváth 40
Gebe Endre Kálvin 1
"
Zoltán Ker. isk.
Géberf Róberiné Kertész 32
Gerhardt Béla Hunyadi 8
vitéz Galgoczi János
Baross 3
GittIer Gusziávné Mária 10
Gubás Ferenczné Ujvilág 25
Gubik Imréné Jósika 15
Gulyás Jánosné Hunyadi 17
Gúnka Béla Rákóczy 9
Gúthy Béláné Lenke 22
Gömöry Árpád Csabai 69
Gönczy Lászlóné Sibrik 7
Dr. Görgey László Megyeháza
Gönczy Béla Józsefné Vörösmarthy 12
GölIner Oszkár Rákóczy 12
Gürtler Károlyné V árosh. 20
Günther Frigyes Lévai 44
ifj. Gracza Ferencz Széchenyi 71
Greczár András V. telep
Grecser Péterné Vay 12
Greskovies Istvánné Gyár 19

po

8_
Grisza Mihály Széchenyi 71
Glockner Rudolf Katalin 3
30
Dr. Glósz Károly Városház 4
120
ifj.
Károly
24
Iván
24
24
"István"
Gróh Győző Alkotmány 8
24
"József
Vörösmarty 15
15
IQ
Grósz Károly Dobó 10
30
20
Grósz Miksáné Petőfi 42
24
15
Gorász Mihály Tetemvár 45
15
50
Gorász László Szent-György 28
15
24
Grőber Kálmánné
Kazinczi 12
15
8
Grusz Géza Bors 35
24
8
Grundig József és fia Győngyv. 40
10
30
özv. Grünvald Frigyesné Bors 24
8
8
Györi László
Guttenberg 12
15
8
Gyorkő Istvánné Gerő 43
10
30
Gyulay Sándorné Hunyad 34
10
15
Gyrucsik András Csizmadia 2·
8
24
Gyuris Sámúel Lenke 7"
24
100
Gyurkó Mihályné Bors 4
15
100
24
Görög Mihály Pályaudvar
24
Gyurján Márton Toronyalja 73
10
8
Hadai Jánosné Teréz 3
\o
60
Hajasz Bertalan Arany 35
20
15
Hajdu Istvánné Széchenyi 5
24
15
Hajts János
Szentp.12
\o
20
özv. Hajts Sándorné
Fazekas II
8
15
özv. Hajts Sándor Fazekas 11
24
20
Haack György Szent Ist. 8
40
45
Dr. Hacker Ervin Hunyad 10
40
15
Halmay Irma Zene isk.
24
50
özv. Halmay Gyorgyné
Szemere 22
15
15 - Hamary Józsefné AHila 1
15
40
Harmatha Sámúel Major 60
24
15
Haniszkó
János Városho 15
1
50
Harbács Lajos Menekül! t.
24
80
özv. Harsányi Jánosné Tóth 3
8
30
Harangi Sándorné Urak 32
8
75
Háberern Vay szt. b. nl. 2
15
15
Hajtsí Mihályné Csabai k. 4
8
15
Hanscnblasz Róbertné Palóczi 23
40
8
Hész József Széchenyi 60
200
20
24
10
10
8
15
8
30

GEBAUER
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MISKOLC, SZÉCHENYI-UTCA
TELEFON
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Divat.. és rövi.dáruk,. szabókeUékek
legoBcsóbban

Gracz'ánál

:::

70
Hazai Vilmosné Toronya 371ja
15
Havér Gyula Kölcsei 10
15
Hajdusik András Lovagda 21
15
Hechtel Béla Guttenberg 15
10
özv. Heckel Károlyné Farkas K. 15 12
Hegedüs Győző
Tiszai p. udvar
40
Dr. Heuselmann Aladár Templom 4 100,
Hensch Artúr Deák 9 '
24
özv. Hermann Béláné Kun J. 28
24
Héfhy Zoltánné Tetemvár 53
8
Hevesi András Csabai k.
10
Helnemann
Gyula Kertész sor
30
Ferenc Hutás 3,
30
Frigyes Györi k. 19
30
Vilmos
"
3,
30
"
Aladár Kertész s. 25
50
Hires Józsefné Bocskai 13
10
Hisztal Gyuléne Temesvár 1
10
Hric~ Emilia Hunyadi 20
!O
Dr. Holics Pálné Kun J. 4
3D
Homola János
Gizella 15
15
Hcmolcsák.Irén
Petőfi 14
15
Hornyik Józsefné Kovács 4
10
Horn Béla Balogk Á. 5
24
HolmokJános
GiIlány,
8
Horváth Istvánné Kazinczi 2
24
Horváth Gyuláné
Bocskai 31
15
.Horvai János
Sörház 10
24

Hronyecz Pál .Tiszaip.
Huschka Károly Szemere 6
özv. Huschka Feréncné Szemere 6
Huska Vilmos Szemere 6
Huszthy Gézáné Széchenyi 8
özv. Hutter Pálné Petőfi 3,
özv. Hutter Lajos Szf.-Istvan 6
özv. Hutnik Jánosné - Szirma 59
Huri F erencné Kolónia 18- II.
Huzrik Barna Szeles 9
Harsányi István Soltész N. K. 1 I
Heíncmah Frigyes Györi k.
Hírschberg .Icnőné Jókai 18
Holes Kálmán ker. ip. kamara
özv. Hrabéczy Tivadar Tárkány ház
Iblauer Béla ·Vásártér 15
Iglai ,Andrásné Kun J. 4,
Igó Jánosné
Urak 71
Istók Miklós Zöldfa
Istók Pál Bocskai ,
Istvánkó Gyula Kun J. 23
Istvánkó Lajos Kossuth 6
Istvánkó Zsuzsanna Belegrád 8
Ipacs András Hutás 4
özv. Irsa Tiborné Tompa 3
Iványi Lászlóné Soltész N. K. f 4
id. Jancsó István Mátyásk k. r
id.
István

20
40
15
45
40
12
12
8
15
12
20
15
15
24
24
40
10
8

60
la
20

ro

10
5
15
15
24
24
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Kávé, thea, csokoládék,
desaertelc, prágai sódar,
csemege-sajtok és borok
'előnyös beszerzési helye
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71
Jancsó .Iózsef
Gyöng)'\'.
24
József Mátályáy k. 7
24
n
Lajos Mátytyás k. 7
24
özv. Jankovics Gyuláné Tóth 13
8
Jakobey József Belegrád 23
30
özv. Jarjabka Mihályné Vay 19
10
Jesze István Hunyad 3
40
id. özv. .Iezsovics Mihály Arany J. 5 30
ifj. Jezsovics Mihály Arany J. 5
24
Juhász Imréné Győri k. 49
J5
özv. Juhász Jánosné Kun J. 46
15
Juhász Sándorné Arany J. 88
15
Jurecska Istvánné
Szegfü 6
10
özv. Jureska Mihály Muszkás öld.
10
Juracskó Margit Verbőczy 14
10
Dr. Jancsó Lajos ~zéchenyi 31
30
.Ióhn Ferenczné
10
Kabella Lőrinczné Máv. Colonia 24 15
Kachelmann Ernő Palóci 43
20
ézv. Kachnics Jánosné
Vörösm. 54
15
özv. Kaláb Antalné Zöldfa 81
8
Kalmár Lajos Petőfi 9·
15
Kalmár János Petőfi 15
15
Kalauz Istvánné Szentgyörgy 9
15
özv. Kálmán -Frigyesné Hunyadi 10 70
Kamarás János Haliczka
15
Kaunicz Károly Győngyv. 66
24
Kapy Gyula Kun J. 6
40
Kapczár Gyuláné
Vászenfehér 9
15
Kapus János Lévai 3
40
Kassai Győzö V árosház-tér 14
15
özv. Kassai Béláné V árosház-tér !4 15
Kasparík Miksáné ' Guttenberg' 1t
8
Kass6 József Zöldfa 41
24
Kárpéfhi Rezső Kinizsi 8
15
Károiyi Istvánné Mátyás kir. 33
15
Karabinszky Kálmánná Vasut 3-4
J5
özv. Karczag Józsefné Gubás 2
8
Klath Vilmos Szeles 58
48
Král Julianna Deábu.
)5
Krajlik Józsefné Weidlich h.
30
Kralovánszky János Fazekas2
)5
Kentz Frigyes Tiszai p. u.
24
Kerékgyártó Mihályné Megyesalja 49 8
Kerek Károlyné Mindszent 8
15
Kerekes Józsefné Lévai:u.
40
Kerényi Márton Tompa 3
24
Keresztesi Sándorné Gyöngyv. 54
15
Kéviczky Rudolf Mészáros 5 .
24
Krecsák József
Totonyalja 32
40
özv. Kreskó Ferenczné Tóth 15
8
őev, Kreska Sándorné Zöldfa 338
Kigyósi Sándorné Vasut 7/4
)5
Kis Endre Major 24
30
Kis Imre Szeles 30
8
Kis Józsefné Mátyás kir.
3315
Kis Kálmán Horváth 5
50
Kis Lajos Urak 50
12
Kírner Dezső Zrinyi 27
30
Kírner Dezső Belegrád 5
24

Kiszely Gyula Urak 86
Klimonf Pál Major 58
Krjpkó János Arany J. 46
Kipkó Mihály Arany J. 46
Koch Ferenc Templom 2
Koch Károly Debreceni 7
özv. Kócs Sándor Széchenyi 45
Kocsis Lászlóné Kőmüves 4
Kohári János Martin 9
Kohut Jánosné Szentgyörgy 24
Kohut Mária Szentgyörgy 24
Dr. Kolleth Sándorné Máv. consum
Kolos F erencné Gizella ! 7
Kolosa Ferenc Vay I 3
Kolosi Lajosné Soltész N. K.
Komáry Gyula Csabai k. 75
Koreny József Vay )3
Kormos Lajosné Teréz 2
Korsósi Lászlóné Balogh 10
Kordos Gusztáv Petőfi 12
Kordos Dániel
Petőfi 71
özv. Koródi Józsefné Lenke 1
Koncsár Györgyné Salétrom 3
Koreny László Széchenyi 80
özv. Kosler Józsefné Györi k. 59
Kottász Hugóné Petőfi ~9
Kotlner János Tárkány
Kosztolányi Miklós Urak 29

HERCZJENO

15
15
J5
15
40
30
30
15
24
8
24.
24
15
15
12
50
12
12
20
30
8·
12
15
24
8
15
15
30
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gépgyára és vasöntödéje

MISKOLC
Viznyomatu olajsajtó berendezesek, borsajtók. malemberendezés
sek, transmissio
részek, bányászati
berendezések,
gazdasági
gépek, kazánkovács mühely, vas-

öntöde.
Wolfner Gyula és Társa képviseletében raktáron tart

gépszijakat.
Hofherr Schrantz Clayton Schurtleworth képviseletében az összes

mBzőgazdaságigBpBkBt
Ganz és Társa, Danubius gép~
gyár képviselete
és bizományi
raktára.

72
]5 Luczi Lajosné V ászonf.
Koz~1a. Elekné Horváth 13
8
24 Lehoezky Adolf Füzes 5
Kozma Edit Horváth ! 3
8
2~
24 Lehoczky Egyed Hunyad 8
Kozma Sándorné Lakatos , 4
15 özv. Lehoczky Frigyes Baltyán 'O \ 20
Kovács Béla Bors 18
15
Erzsébet Szeles 6 i
30
Lehoczky Gyula Papszer 20
Sámuel -. Szeles 61
15
24 Lehoczky T amásné Aranka 8
15 özv. Legendi Istvánné Salétrom 7
8
"
Elemér Hunyad 47
özv. Kovács Gyuláné Urak ",3
15 Leng János Arany J. 70
15
10
24
Lenk János
Gutman gy.
Kovács Istvánné Vörömar!hy 90
30
10
Lajos Erzsébet 5
Lenkei András
Gizella 19
24 Leszik Andor Kun J. 53
15
"
Mihály Mátyás k. 81
15
özv. Leszik Miksáné Széchenyi 5
20
özv. Kovács Lajosné Széchenyi 9
24 Leustach Mária Kun J.
24
Kovács Sámuel Megyes ~ I
'15 özv. Leuslach Lajosné Kun J
József Vörösmarlhy 19
15
15
Károlyné Rákóczy 4
Lévay Pálné Vay 13
la
]2
n
.Iózsefné
T. Betegv. szőllő
Lehoczky Pál Veselényi 3
24
Lelko András
Soltész N. K. 2Kovalovszky Oszkár Kun J. 35
15
15
Kovalszky Lajos Kőmüves 6
özv. Libertinyi Rezsőné Szemere 15 10
30 Lichtenstein László Hunyad 7
500
Kőnig Lajos Haliczka
40 Lichtensíeín Imre Hunyad 7
Kőrösi Mihály R.,,-posta 17
25
Köteles Alberlné .Iókai
i5
!5
Ligethy Károly Megyesalja 20
12
Lipták Béla Fábián 15
özv. Kökényesdi Pálné Kont
!5
Lipták József Mátyás kilály 17
W
8
Kudlik Pál Megyesalja 71
15 .Lipták Lajos Muszkás old.
Kulla Mária Verbőczy 10
24
8 " özv. Lipcsei József Tompa 8
- Kulcsár Anna
Jókai 12
24
]2 özv. Lippay Béláné Verbőczy 2
!5
Kun Lajos
]0
Líppay Sándorné Rostás 4
8
" Mária Tompa
20
Kundrák Endre Toronyalja ::9
Lipnyánszky Béláné Bodó 9
8
24
Kuzmányi Géza Gizella 13
40
özv. Kubinyi Odönné R.,,-posta 2~
20
Kullah János Arany J.
24
Kulcsár Miklós Ujgyőr
Pi
Kukla Endre Szeles 36
, kő és márvány ipartelepe
15
Kujnis Gábor Ujhalmi aSil
50
Kühne Andor Lévai 21
40
Krumm Rezső Kossuth ;7
10
Kmethy Julia Reményi I
15
i"
Sámuel Margit
15
Kiss Károlyné Kun J. 68
Krusai Károlyné Halász t.
8
MISKOLC, Zsolcai-kapu 34.
24
Klein Samu Máv t.
24
Klampár Béláné Vászonfehér
Alapitva
1874.
Telefon 476.15
Krizsek Károlyné Major 34
15
K votidián Gyula Gizella 13
Ajánlja saiátkésziíményii
20
Kritka Józsefné R. p. udv.
12
Kalas Istvánné Anna 24
8
Kübecker Károly Urak 108
12
Kalas Istvánné Anna 27'
mindenféle bel", és külföldi kő»
15
Ladányi Pál Franklin "
anyagból.
8
Lados Péterné Templom 6
Laha István Szt.,,-G)'örgy
15
Hősök részére emlékoszlop ok,
30
Lágler Béla Gizella 6
24
Lajos Tamásné Lonovics 15
24
Láng' János
Toronyalja 5
mindenféle temetői munkák
ja",
20
Lange' Géza Baross 8
Lantos Mátyásné O. M. L.,.bank
8
vitás a vidéken is. Butcrmárvány24
Lányi Odönné Kun J. 55
lapok, épületkőfaragé munkák.
45
Lám Dezső Szemere 6
özv. Langhoffer Józsefné
Csabai k. 69 40
La.nghoffer Anna Gizella I
15

.0

ó
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LsgSZEbb munka! Hagy válaczték!

73
Liska Gyula Nyakvágó 61
özv. Losinszky Simonné Petőfi
Lovay Károly Lévai 46
Löffer János
Kőmüves 2
Ludvigh Károly Bucsényi 15
Lux Mihály Kertész 30, .
Laekner Ferenc Balogh A. 6.
Lehoczky István Áll. rendőrség
Macsuga Istvánné Szeles 49
Maginecz János Urak 58 ,
Magyar Béla Szirma 133
özv. Magyar Géza Vörösmarty 12
Magyar József .Iósika 13
Mátyás Szirma 133
Kálmán
"
Lajos Vörösmarty 98
Ma{~r Lajosné Haliczka /
"
Károlyné Széchenyi 46
özv. Majoros Lajosné Vay 29
Dr. Mayer Sándor Posta ig.
id.
"
Sándor Vörösmarty 51
Majer Bernátné Főposta
özv. Majerszky Béláné Hunyad 10
Majerszky József Szentpéteri k. 51
Mauks Pál Gullenberg 41
Dr. Maurer László Horváth 15
Mauricz Zsigmond Zsolcai 17
Marusák Károly Hunyad 8
Martinovics Szilárdné Horváth 14
Márky Dénesné Halicka 20
özv. Márky Istvánné Nyár 22
Márton Antalné Vasut 19
Pál Mélyvölgy 9
"
Istvánné Megyesalja 31
özv. Marencsik Andrásné
Akác 48
Markó Hermin V árosh. 24
Lénárd
22,
"Kálmán
»
24
özv. Dr. Markó Lászlóné ~V árosh. 22
Markovics Péterné Vay 15
Maász Henrikné Fazekas 9
Matusz Jánosné
Szeles 74
" Vendelné Meggyes 73
Matheidesz József Salétrom 33
Pálné Tököli
"
Dániel Nagy S. 25
Matyus Gáborné Arany J.
Mathia Andrásné
Tóth 10
özv. Marán Józsefné Szemere 6
Moranszky János Farkas K. 5
Mladi Jánosné
Vasut 43
Melich Lajos Serház 29
Meliska András
Bársony J. 37
özv. Menarek Antalné Kazinczy 5
Meskó Béla Gullenberg 8
özv. Mészáros Gyözőné
Csabai 2
Mészáros 'Jenőné
Kolonia 17
Károlyné Szepesi 5
Lajos Bors 57
Mihály Gullenberg 24

15
8
15
10
15
15
30
20
24
15

45
45
45
45
45
15
15
24
8
30
30
30
30
1.5

40
45
15
30
24
20
8
24

40
10
24
24
30
30
80
24
15
8
8
15
15
24
,24
15

45
24
24
15
24
24
15

40
15
8
15
8

Mezei Ilonka Mahr féle ház
24
Miesz" Károly P. ü. palota
30
Mihalicska Ferencz Szepesi sor 5
15
Mihalkó Mihály Rudolf 1.
15
Mihnay Béla Gyongyv. 30
24
Mialkovszky Etel Vörösmarthy
24
özv. Mislay Sámuelné Bársony J. 33 8
Misecska Mihály Petőfi 50
15
Mirolya András
Rózsa 3
24
Mizsák Ferenczné Kun J. 9
8
Móhr Béla Mátyás kir. 22
30
MoInár Bálint Zrinyi 24
15
Emil R.:pósta 9
15
János
Tóth 4
24
"
József Pipisdomb 19
24
Molitor Gusztáv Serház 16
30
"
István Csabai k. 61
30
Moravcsik János
Kolonia 33/2
24
Mosánszky Lothár Széchenyi 106
24
özv. Müller Gyuláné Kárpitos
8
Müller Károly Templom 11
24
"
Tamásné
Teréz 5
15
Münich György Lenke 22
24
"
Mátyás Melinda J6
15
Matykó Elza Serház 76
20
Morvai Lajosné Szent István 5
, 15
özv. Matausek Vendelné
Meggyes 43 8
Nagy Ignáczné Árpád 5
10
Istvánné Balassa 15
10
Jánosné
Jókai 7
Gyuláné
Gizella 17
10
15
" Sándorné
Mátyás kir. 62
24
Nándor Ferencz Ujvtlág 14
,. 20
Neubauer József Szl.:György 38
Nemes Ella SoJtész N. K. 8
15
30
Sz. Nagy Zoltánné Battyán
Níkel. Arpádné .Imre 3
15

A
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Előnyös feltételek
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Nikházy Adolf Vasut 20/2
n
Gusztáv Petőfi 29
Nyikora Lászlóné Suszter
Nyíri Pálné Buzatér 3
Nyisztor Lászlóné Templom 21
Noel Odön Mátyás kir. 16
Novák Sándor Szemere 4
Nemes Sebestyénné Tüzér lakí.
Ocsenás Jánosné Szeles 34-36
Odos Károly Mindszent 8
Oláh Jánosné Salétrom 17
Okányi György Lévai 13
Okolicsányi Erzsébet Kun 47
Oránszky Emil Guttenberg 1
Orosz Mihályné Major
özv. Oroszlányi Lászlóné Kossuth 7
Oszvald Lajos Horváth 38
Osvald Jánosné Gizella 16
Osztrcvszky Kálmánné Széchenyi 33
Oítlyk Árpád Mindszent 4
özv.. Ohlsciáger Odön Halicka
Padiszt Gyula Gillány 5
Padúr Jenőné Nyakvágó 23
Paluf Bertalanné Vasút 11
Paulik János Árpád- 5
n
Aladár Rákóczi 14
Paál Lajosné Serház 92
Palesch Malvin Régiposta
PáHi Jolán Tóth 5
n
Margit
n
Papp Kálmánné Salétrom 7
• Jánosné Urak 110
Palugyai Lászlóné T atár
Pasiczky Ilona Borbély 3
n
Béla Petőfi 59
Pásztor Sándorné Szenípéíeri k. 31
Pazár István Hunyad 10
Parassó Miklósné Kőmüves 1
Pazár Elek Rendező p..-udvar
Paulovics Miklósné Urak 26
özv. Pech Gothárdné Király 48
özv. Péchi Andrásné Szatócs 2
Pekár Margit Verbőczy 2
Pekarek Jenőné Toronyalja 40
Pető Sándorné Verbőczi 32
Pe tró Pál Györi k. 51
Petroczky Józsefné Mátyás kir. 29
Petrik Ernő Kassai u. 6
" József Kertész 17
Perjesi Lajosné Kon! 27
Piger Gyula Vay 16
Pindják Anna Vay barak 35
Pisák András Tompa 8
Pilz József Hunyadi 10
\.
vitéz Pallagi (pojjak) János Ujvilág 43
özv. Polonyi Lajosné Szerit István 5
Pollner Árpád Toronyalja 40
Pollner Arnold Mélyvölgy 9
."
Zsigmond Zrinyi 7
Dr. Polay Vilmos ,-Ujvilág

15
15
10
15
15
30
30
15
24
15
8
40_
10
10
8
15
24
24
30
45
40
12
8
8'
10
10
10

15

12
12
8
15
15
24
24
8
100
8
24
10
24
8
15
24
8
24
8
30
15
12
24
8
24
30
30
15
24
30
40
30

Polniseh Jakab Verbőczy 21
"
Elemér Teleki 2
Polcz István SoJtész N. K. 10
Polgár Gyorgyné Mátyás kir. 78
Polatsek Gyula Takarékp!.
özv. Pol atsek Béláné Városho 13
Pokrovenszky Józsefné Toronyalja 3
Pokorni Istvánné Asztales 1
Popácsi lstvánné
özv. Poppe Vilmosné Csokonai 30
Pósta Pálné Urak 84
Pott Dávid Vay 15
Potenga Jánosné Toronyalja 17
Pöstyéni Márton Zöldfa 29
Prolok Sándorné Árok r
Puha csa Radó Huszár 1.
Pusztay Károlyné Szirma 85
Puszler Jánosné Hunyad 8
Pfliegler Imréné Széchenyi 10
Prahács Béláné Petőfi 53
özv. Péter Sámuelné Vay 25
Rácz Lászlóné Borbély 2
Radványi Béla Bornemissza 2
özv. Radványi Győrgyné Csabai k.4
Rakóczi Lászlóné Kölcsei 8
Ramazatter Zoltánné Balogh Á. 10
Raschka Rezső Soltész N. K. 12
Rasztoczky Szerén Győngyv. 65
Rázgha Zoltán Aranka 10
Ravasz János Győngyv. 48
Dr. Raisz Elemér Kazinczy 22
Répási András Vasut 9/2
Reisz Miksa Széchenyi
O
Répássy Lajos Sarolta 1
Remenyik Lajosné Dajka G.
Rheilender Emil Papszer 20
Ribiczey Józsefné Huszár l.
Riz István Bornemisza 1r
Dr. Rochlicz Dezső Verbőciy

'3
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30
30
8
50
60
15
8
8
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Rohács Lajos Major 20
Roll Árpádné Serház 50
Rónai Sándorné Szent István 21
Roznúnn Ernő Bors 43
Roszik- Béla Király 48
József Szirm a 135
•
Sámuelné Tóth J2
Róth Vilibald Petőfi 1
özv. Róth Lajosné Szentpéteri J2
özv. Róthberg Jakabné
Vörösm. 45
Róthberg Ida és Viktor Szt.spéteri J2
Rozgonyi Jánosné
Zrinyi J6
Dr. Röck Aladár Széchenyi 29
Rőmer Alréd Régiposta 24
Ruthényi Árpádné
Serház 9
Rozslosnyik Simon Csabai k.
Sallai Józsefné Meggyesalja 5
Sántha Józsefné Kinízsí 13
Sárkány Károly~1<ákóczi 6
"
Zoltán Szirrna 115
Selbringer Emil Széchenyi 72
Seremeth Brankóné
Verbőczy 2
Seszták Mária Vay barak
Sidló Lajos Vörösmarty 18
" József Horváth 22
Sikule Flóriánné Kun J. 2
Simkó István Bádogos 5
özv. Simon Istvánné Hunyad 52
Simon Aranka
"
»
Sándorné Keresk. isk.
özv. Simon Józsefné Major 44
Simkovics Lajos Váncza telep
Sipos Gézáné Széchenyi 9
Jánosné
Forrásvölgy
" Lajosné Városháztér 24
Simon Ferencné Fazekas H
Simkó János
Gyongyv. 65
özv. Solhman Mártonné Kőmüves 2
Soltész Pál Kossut 6
Soós András
Ács 3
Dr. Sontágh Vilmos Serház 20
Schuller József Ilona udvar
Schwarcz János
Major J3
Gyuia Belgrád J2"
Kálmán
"
özv. Schwarcz Károlyné Belgrád J2
Schwarcz Sándor Templom 2J
Scholtz Géza Nyakvágó 4
Kernél Mélyvölgy 5
"
János
Kalló 5
Dr. Scholtz Elemér Széchenyi 70
Schmied Róbertné Gépész 29
Rezső Katonai élel. rakt.
Oszkár Zsolczai 36
Lajos Gillány 8
"
György
"
Schneider. Emilné Pozsonyi 2
F erencz Szent István
Károly Ujvilág 35
Vilma Arany J. 35

24
15

J5
24

J5
J5
J5
24
8
24

J5
J5
80
25

40
24
15
10

40

24
24
15
8
24

24
8

24
15
24
30
10

J5

Schuller Károly Lévay
Schőn Ágoston Major
"Dezső"
Schrankó
Gyula Szanatórium ó.
Skrada János Martin t.
.Szkrobák
Istvánné Palóczi 6
Skrovina Sámuel Szemere 9
Skultéti Gusztáv Bercsényi J2
özv. Skultéti Jánosné
"
Steig Béláné V árosh. 2~
Steltrer Henrik Bársony 4:5
Steiner Andor Tüzér 8
Lajos Balogh 7 "
Béla Arany J -. 72
özv. Steiner Jakabné
Arany J. 72
Steinhübel László Vasut 613
"
Károly.
Stefán János
Gizella J6
»
Károlyné Szentpéteri k. J5
özv. Stengel Károlyné Ujvilág 22
Steczkó András
Szentpéterí
k. 3J
Stitniczki Sámuel Mária 4
"
János Ágnes 3
Stoffa János . Gillay JS
Stoffa Gyula Verbőczi 2
özv. Stelz Károlyné Tóth
Stitniczki Béla Mária 4
Smid Ádám Damianica 7
Spacsek Jenőné Irányi 4
Skalos Karolin Meggyesalja 25
id. Simkovics Lajos Kon! 27
Setpicza Mária Kazinczl J J

50
8

J5
15
J5
8

24
J5
30

J5
24
15
15
30
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40
JO
30
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45
24.
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24
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40
60
24
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45
J5
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8
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Singer Sámuel Palóczi 9
Steinhübel Gyula Szelényi ny.
SchuIler Károly Damjanisch 3
Sitkey Zoltán Szeles 7
Szabó Andrásné
Urak 32
Béláné Csabai k. 45
"
.Iózsefné
Gyöngyv, 29
özv. Szabó Mihályné Városh. 26
Szabó Jánosné 'Hunyad 22
Szabó Jánosné
Vay 25
Várady Szakrnáry Donáth
V árosh 5
Szalonray Ottóné Y ásár-tér 5
Szántó József ~ttenbetg
4l
Szász Domonkosné Akácz 48
Szatmári Józsefné
Szirma 29
Szabó János Vay 20
Szlabely Béla Szeles l2
Szlabcczky Sándor Máhr féle ház
,"
Pál Arany J.
Szlavkovszky
Géza Meggyes 6l
"
Károlyné Kun J. 4
Sztahó Sámuel Toronyalja 32
Sztrányai Rébert Rózsa 24
Szkalos András
Kun J. 47
Szarka Istvánné
Szirrna 29 '
Szedlacsek Józsefné
Szepessi 23
Szegő Rudolfné Vay l ~
Szegedi András
Verbőczy 8
özv. Székely Károlyné Arany J. 86
Szekerka János
Forrás v. l4
Szelesi András
Bercsényi 12
Szelényi Laios Rozmaring 20
Szentiványi Kálmán Tiszai p.
_
Zoltán Csabai k. 4
Szepcsik Lajos
,,33
•
György Ural" 1O
özv. Szepcsik Györgyné Jókai 14
Szepesi Károly Zrinyi 30
"
Géza Bem 2
özv. Szepesi Jánosné
Czukrász 6
Szepesi Károly Rendező p. u
özv. Szikora Jánosné
Szírma 67
Szikula József Kont 12
Szilágyi Miklósné Zsolczai k. 3
Sziraczky János Tüzoltó 1.
Szkiba Gézáné Szentpéteri k. 39
özv: Szkiba- Károlyné Vay 13
Szoller Elza Csabai k. 31
Sz~lnoki Istvánné Sarolta 12
Szolyák Géza Csabai k.
SzéIl Ede Martin t.
Dr. Sztehló Zoltán Mindszent 20
Szögedy Istvánné Major 32
SzöIlősi Gyuláné Kőporos 30
n
György Major 38
id. Szulovinyi Gyula Fazekas 15
ifj.
»
Gyula Soltész N. K. 4
Szupelák Jákobné
Vasut 311l
özv. Sztupjár Jánosné
Városh. 28
özv. Szücs Lajosné Vörösm.
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lZ
lS
JS
J2
60
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József Kun J. 9
~15
Szilágyiné Sztehló Magda Csabai k. 20
Szüszner Dezsőné Mária 4
15
Szilvássi Lajosné Haliczka
20
özv. Szilágyi Károlyné Györi k. 37
15
Szodlik Mátyásné Rákóczi 20
30
Takács Jánosné
Meggyes 19
8
n
Gáborné
Tüzér 2
8
Tamás Gyuláné
,,16
15
Tavasy Gyula Kossuth 17
50
Károly
20
n
Rezső"
20
T élessy Emilia Kun J .: 7
IS
T eltsck Alber! Ujvilág 19
15
Tepliezky Tamás
2
40
Ternai Istvánné
,,23
24
Terray Gyula Györi k. 73
30
Tettlák Gyula Kertész 32
15
n
Lajos Bocskay 12
24
Tisza Józsefné TolI{ ,5
15
Tóth Józsefné Zzolczai 24
24
Józsefné Gyöngyv. 10
10
Irén Templom 5
24
" György Csalogány 12
8
Tóth Jánosné
Szt"György 36
15
özv. Tóth Sándorné Szentpéteri k.28
15
Tóth Velrna Templom 5
15
Tolnay Lajosné Alkotmány 4
, !O

Szabó
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8
8
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Tomka István Szemere 4 ~ ~
Tomory Gézáné Ujvilág 10
Topscher Róbert Serház 17
Tossál János Major 48
Torkos Mártha Király 48
Tornyai Ferenc Urak 53
Tóth Jánosné
Borbély 9
Tóth Lászlóné Guttenberg 28
Turcsanyi Lajos Balassa 33
Turesán Mátyás Major 27
Tury .Iózsefné Erzsébet 21
Triber Kornél Lenke 3
Trillhaas Lajos Kun J. 7
Timschmidt József Baress 15
Tasnády Antalné ker. rend. kapt.
Trompler Elek Györi k. 9
Takács Ferenc Nagy S.
Uhrin Jánosné
Melinda J3
Uhrik Mátyás Kun J. 47 ~.
özv. Uj helyi Miklósné Széles JI
Ujházi Dénes Abbázia szálló
Upor Endre Fémipari isk.
özv. Urbán Endréné Tóth 6
Urbán János
Bors 8
Urbán Sándorné Vay 13
Uveges István Mátyás király 70
Vadász István Kisfaludy 6
özv. Vadnay Istvánné Verbőczi 4
Vajna .Iózsefné Ilona 7
•
Valek Sámuel Rákóczi JO
"
László Huszár Ikt.
Valik Sámuel Attila 8
Várady Gézáné Akác 42
Varga Gyuláné Aranka 8
Vas István Teréz 3
" Imréné Kun J. 55
Vasas János Mindszent 5
Vastagh János
Gyongyv. 53
Vargha Dezső Kertész 27
"
János
Vászonfehéritő 13
Vajner Sámuel Kinizsi 13
Várjon Gézáné Horváth 6.
Ve1enczei Emilné Sibűk -L
V e1ther János
Szent péteri . k. 24
Veres Ernőné Ujvilág 32
Vezekényi Vilmosné Szemere 6
Vida Józsefné Vas ut 3J
Vineze F erenczné Mátyás király 48
" Lászlóné Kossuth 20
Vietorisz András
Toronyalja 61
Sámuel"
"
Lajos Bessenyei 8
Vongha László Urak 55
Vohral Pál Árok 7
Vőneky Mihályné Kazinczy JO
Watrek Antal Lévai J4
vitéz Rajnai Wachter Vilmos Belg. 5
Wachter Rezső Rákóczi 8
Wachter János
Szcpesi sor
özv. Wéber Boleszlávné Verbőczy 4

40
15
10
15
15
15
J5
24
15
24
7524
60
40
30
23
15
-IS
75
30
30
JS
8
8
18
30
30
24
J540
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15
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30
8
JS
15
10
J5
30
24
- J~
40
60
JS
24
JO
24
24
JO
24
15
150
30
24
45
J5
24

Wéber Pálné Lenke J4
J4
Wentz György Vay .•.u. b. lJ/424
Weiner Frigyes Lenke J7
24
Weidlich Pálné SzéchenyiJ9
250
Weisz Ernő Szemere 2J
40
Weiszer Sándor Réz 4
24
Weitzik Emilné Mélyvölgy 5
30
Weszely Andrásné
Hutás 7
24
Windt István Tóth 5
30
Witchen Emil Szemere J7
. 30
Walkó József Nagy S. J
24
W ohaner Dezső Tisztviselő t.
30
W ozáry Géza Csonka 7
JO
Wünisch János
Város ház JS
60
özv. Záborszky Gyuláné Vörösm.54
15
Dr. Záhorszky Gyula Geró J9 40
Záhorszky Elemér T akarékpérizt.
özv. Záhorszky Kálmánné Verbőcsy 2'15
Zachar András
Gyöngyv. J9
15
Zathureczky Zoltán Hunyadi 53
30
Zaveczky Istvánné Petőfi 5530
Znahol Pál - Meggyesalja 5
20
Zalczer Lajos Máv. t. 24/3
24
Znasal Károlyné Vásártér J3
24
"Mária
"
IS
Zéthy Zsuzsanna
Széchenyi
15
Zilay Jánosné
Major 6
15
Zimányi Jánosné
Szt. György 44
10
Zóbel Gyula Város ll. 2
40
Zomborszky Lajos Vay 2
24

BERZY LAsZLÓ
FÜSZERKERESKEDŐ
kávé és tea-behozatala,
villamos kávépörkölője
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Az üzlet fennáll 1870. óta.

Különleges üzletjó kávé
és finom tea vásárlására

BÉLA

LEFLER

VENDÉGLŐJE

MISKOLC
SZÉCHENYI-U1'CA
~

KEREKESJÓZSEF
FODRÁSZ ÉS ILLA TSZERKERESI<EDŐ

104.

MISKOLC,

SZÉCHENYI-U.

(a Király-hidi

villamos mcgáHóhelynél.)

TELEFON:

406.,

t--

~LAPITVA: 1888.

Izletes magyar konyha
Saját termésü fajborok
Naponta frissen csapolt
sör - Vidékiek találkozóhelye - Előzékeny kiszolgálás -

.

Alánlj~ bel- és külföldi illatszer és
pipere kűlönlegességeit, uri fodrász
és manikűr-termét.
Elsőrangu

135. SZ.

munkaerők!
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.Mindsn EStE GEszti Báza muzslkál

LIPTÁK ANDRAs
. KOCSIGYARTÓ

Hálók, ebédlők, úri
szobák,
KÁRPITOS ÁRÚK
legszebb kiv4telben
és legolcsóbban
kaphatók

mOLLER HÓROLy,nÉ

elvállal minden e szakmába
vágó munkát, u. m. gazdasági szekerek, uj hintók, hajtókocsik, autókarosseriák készitését ::: Uri hintókból állandó nagy ,raktár

MISKOLC
UJVÁROS-U:
TELEFON:

39.

7-84

I

butorüzletében

MISHOLC, SZÉ[HEHYI-UTCn BZ. SZ.
(Magyar-Olasz bankkal szemben)
Gyors és pontos kiszolgálás!
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Üzletem 1907 óta áll fenn!

Pásztor 8Vliklós
pa la-

és

cserép-fedő

MISKOLC,
Belqréd-utca

16.

Elvállal palaés cserép-tető
fedeseket. átfedéseket, javításokat [utányos ár mellett

DRnnÉ AMBRO ILOnA
kézimunka és hímzőipar

vállalata

Miskolc, SoltBSZHagy Hálmán-u. 18.
Készit
stoorokat,
perzsákat,
smyrnákat. Speciálisan saját műhelyében készitétt filééi a legelcsóbbak és legizlésesebbek. Ké"
szit szines himzéseket, gebelineket, függönyöket s mindennemű
montirozást művészi kivitelben

Részletfizetés kedvező fel.••
tételekkel bevezetve!

TBmBtkBzBSi.vállalkozók
BSasztalosok figYElmébB
Sikerült nagytéte1 külföldi kobehoznenk,
amit
nagyban előnyös feltételek mellett bocsájtunk t. vevöink rendelkezésére. Ugyszintén küIön-

Művészi Icézfmurrké.k !
Függönyök!
Ágyteritők !
Szőnyegek!
Szőnyegszövéshez
felvető,
bes~övő gyapjufonalak
és tervek

porsódiszt

GEDEON 'NŐVÉREK
'CÉGNÉL

féle szemfedők, sirkoszoruk
és tapéták nagyban a Iegjutá-

MISKOLC

nyosabb árban kaphatók

TELEFON: 9-46

NEUWALDER
ÉS
SCHW ARCZENFELD
rővid-, szővött-, kötött- és norinbergi-ál'uk negykereskedése

Széchenyi-utca

92. sz.

(Oroszlán-gyógytárral

szemben.)
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Gépajour, gépendlizés
ElőnyolÍlda

MISKOLCI
GÓZTÉGLAGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MISKOLCON
Központi iroda: Miskolc, Széchenyi-u. 38., 1.em.
Gvártelepei

: Miskolc

és Görömbölyön

Tégla, cserép, disz- és alaktéglák, készitése. Hejőcsabán haztartási edények
gyártása. Raktár és vasuti rakhely: Hejőcsabai kitérő. Gyártmányai: Fal i-tégla,
párkány-, oszlop-, vastartánv-, kút-, pad lásburkoló, falburkoló, .
orr-tégla, kere kitett, .
horgonyzott es párkányzati disztéglák, közönséges
és gépen sajtolt hódfarkú és hornyolt
szalagfedélcserepek és alagcsövek.

g.

.

~. vevőink részére
mintájára

tetőoserepeink

teljesen

üvegcserepeket
jutányos

megfelelő

Hejőcsabai

edénygyári

Virágcserepek

telepen:

minden

nagy-

tartunk

ságban és mennyiségben,

raktá-

mindenféle héizlartási,

áron

ron, melyeknek

al-

kalmazásával a padlás
minden

-

része világossá tehető

főző

kőedények

asztali fehér
egyszerü

és

edények

és diszes kivitelben

