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ZÁPISNICA 
p r e d d a m a j s k é h o e v a n j . a . v y z n . 

odbývaného 

v Liptovskom Sv. Mikulási 

I I ! 
d n a 23. a 24. a u g u s t a 1893. 

V TURČ. SV. MARTINE. 
T l a č o u k n í h t l a Č i a r s k o - ú č a s t í n á r s k e h o s p o l k u . 
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Zápisnica 
dištriktuálneho evanj. a. y. preddimajskéko konventu, 

odbývaného 

dňa 23. a 24. augusta 1893 v Lipt. Sv. Mikulási 
pod predsedníctvom dôstojného a osvieteného pána Bedricha Baltik 
biskupa a Jeho Excellencie pána Martina Szentiványi, skut. vn. 

tajného radcu, dištrikt, dozorcu. 

Početní účastníci dištriktuálneho konventu shromaždili sa v chráme 
Božom, kde odbavené boly služby Božie nábožným spevom, viery-
plným, nadšeným i vzdelavateľným, na texte evanj. Jána 15, 5. za-
loženým kázaním dvojet, p. farára Pavla Cobrdu, skrúšenou modlitbou 
a požehnaním. Po službách Božích bola ofera na podporoveň. 

1. Predovšetkým dôstojný pán biskup zahájil práce konventuálne 
nábožným vzdychom, plynúcim z hĺbky duše a povznášajúcim srdcia 
veriacich k Pánovi cirkve, prosiac v ňom o požehnanie Ducha Svä-
tého a pomoc i ochranu Najvyššieho. Žatým pán dištr. dozorca po-
vedal otvárajúcu reč, v ktorej dakoval Bohu, že dal mu dožiť tohoto 
dňa, aby bol svedkom zavŕšenia budovy, pri ktorej on bez mála šesť-
desiat rokov spolupôsobil, z ktorých tridsať rokov strávil v úrade 
dištriktuálneho inšpektora. Pri pohľade na prešlé ťažké časy zvlášte 
bôľ vyslovuje nad tým, že našli sa, ktorí pochybovali o ňom, akoby 
pri ňom záujem štátny nešiel ruka v ruke so záujmom cirkevným. 
Dajúc výraz tušeniu, že dnešnie jeho účinkovanie bude labuťou piesňou 
jeho pôsobenia, vyslovuje nádeju, že ked ho viacej nebude, tí, ktorí 
shromaždia sa bez neho, rozpomenú sa naň, ktorý neznal svätejšieho 
zákona nad ten: za náboženstvo všetko, len vlasť nie! Konvent 
otvára. 

Na túto, so všeobecnou úľubou prijatú reč pán biskup odpovedal, 
cľakujúc Bohu za svojho spolupredsedu, dajúc výraz uznania výteČ-
ných zásluh pána dozorcu a želajúc mu blažený simeonský podvečer 
života. Spolu vyzýva konvent, aby sa sriadil v smysle ustanovenia 
112. §-u synodálneho zákona, 
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Prv, než by sa toto sriadenie bolo previedlo, povstal Dr. Miloš 
Stefanovič, osvedčiac, že vysvetlenie "81. §-u zákona poťahom na 
prešporský mestský seniorát pýtať bude od generálneho konventn. 

v 
Clenami dištriktuálneho konventu sú na základe 112. §-u zákona: 

t 

A) Podľa úradu, ako dištriktuálni úradníci: Bedrich 
Baltik biskup, Martin Szentiványi dištr. dozorca; — Ján Skripeň, Jozef 
Horvát, Jozef Inštitoris, Móric Philadelphy, Jur Janoška, Ondrej So-
kolík, Ladislav Bobrovniczky, Pavel Mudroň, Matúš Dula, Ján Milec, 
Jozef Csillaghy, Ján Ruži ak, údovia dištriktuálneho konsistoria; — 
Fraňo Trsztyénszky, Ján Leška, Yilhelm Michaelis, Zigmond Korcsek 
dištriktuálni zápisnici; — M. V. Günther dištriktuálny pokladník; — 
Dr. Karol Samarjay, dištr. právny zástupca; — Eduard Richter dištr. 
účtovník; — Zigmond Korcsek dištr. archivár. 

B) Podľa úradu, ako seniorálni a školskí zastupitelia: 
z liptovského seniorátu: Ján Kmeti, Ladislav Bobrovniczky; 2 mošoň-
ského seniorátu: August, Schuh, Daniel Lepossa; 2 nitrianskeho senio-
rátu : Ján Leška, Pavel Mudroň; z oravského seniorátu: Ján Skripeň, 
Jozef Csillaghy; 2 prešporslwmestského seniorátu: Fraňo Trsztyénszky, 
Dr. Karol Samarjay; z prešporskostoličného seniorátu: Karol Ritter, Ján 
Kalenda; z trenčianskeho seniorátu: Jozef Holuby, Ludövít Dolmányi; 
z turčianskeho seniorátu: Jozef Horvát, Pavel Mudroň ako predsedovia 
seniorátov; dozorca theologickej, na území dištriktu sa nachádzajúcej aka-
demie . . . . Stefan Schneller správca; dozorca prešporského vyššieho gym-
násia: Dr. Karol Samarjay, správca Sámuel Zorkóczy, ako školskí 
zastupitelia. 

C) Na základe voľby, a) S poverujúcou listinou: z liptovského 
seniorátu: Pavel Cobrda smrecský a Stefan Bella svätopeterský, farári, 
Julius Platthy veľkopaludzký a Adolf Kállay štrbský, dozorcovia; 
z mošoňského: Koloman Bodiczky konsenior, zurndorfský farár, Karol 
Hacker seniorálny fiškál; 2 nitrianskeho: Ľudovít Culík staroturanský, 
Karol Borsuk bzinský,vLudovít Boor krajňanský, farári, Stefan Fajnor 
advokát, Dr. Miloš Stefanovič advokát, Dr. Julius Markovid lekár; 
z oravského: Ján Laco veľkovesský farár a Dr. Fridrich Medzihradský 
dolnokubínsky dozorca; 2 prešporskomestského: Gustáv Polevkovics 
racišdorfský farár, Dr. Matej Dobrovits predseda školskej rady; 
2 prešporskostoličného: Koloman Schönwiszner svätojurský, Ján En-
dreffy hornosalibský, farári, Koloman Beniczky sen. viceinšpektor, 
Karol Lenhardt seniorálny notár; 2 trenčianskeho: Pavel Roy kocha-
novský a Pavel Zoch zárječský, farári, Karol Bôrik a Rudolf Krupec 
svetskí; 2 turčianskeho seniorátu: Miloslav Krčméry mošovský, Ján 
Hodža suciansky, farári, Andrej Halaša a Dr. Ján Vanovič dozorcovia. 

b) Na základe zápisničného vyfaliu: z Liptova: Ján Cimrák, Karol 
Langhoffer, Otto Prúnyi, Peter Makovický a Árpád Kiszely; 2 mo-
šoňu ; 2 Nitry ; 2 Oravy: Ján Hroboň, Pavel Novák, Sámuel 
Novák, Mikuláš Lehoczky, Desider Meško, Jozef Országh, Adolf 
Medzihradský a Jur Kmeť; 2 Prešporku mesta: Ján Fürst, prešporský 
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farár, Vilhelm Beck svetský; 2 Prešporku stolice: Karol Hollerung 
modranský nemecký, Gejza Farkas trnavský, farári, Jozef Maier, 
Ján Wagner svetskí; 2 Trenčína: Ľudovít Zsámbokréthy a Pavel 
Bálent; 2 Turca . . . . 

Poneváč pri sriadovaní spozorovalo sa, že medzi údami kon-
ventu sú takí zástupcovia, ktorí i pod viac titulmi sú údami kon-
ventu, vzhľadom na 116. § synodálneho zákona vyslovilo sa: 

že pri hlasovaní dl'a hláv jeden úd môže mať len jeden 
hlas. T. 

2. Dôstojný pán biskup pripomína s vďačným srdcom ten otcov-
ský milostivý skutok Jeho Veličenstva apošt. korunovaného kráľa 
nášho, že milostivým kráľovským prípisom zo dňa 18. marca 1893 
odobriť a potvrdiť ráčil synodálne zákony, Jemu 10. februára 1893 
s poddanským holdom predostreté. 

Konvent s poddanským vďačným holdom prijíma tento 
milostivý skutok Jeho Veličenstva a zákony takto sankcio-
vané, ktoré i na synode 4. mája 1893 boly vyhlásené, áno 
i v cirkvách nášho dištriktu na vedomie dané, i pri tejto 
príležitosti vyhlasuje. T. 

3. Poneváč uznalo sa, že prispôsobniť náš dištriktuálny cirkevný 
rád k sankciovanému synodálnemu zákonu je nezbytnou, prirodzenou 
požiadavkou bezpodmienočnej vážnosti zákona, 

dištriktuálny konvent tým cieľom vysiela dva výbory: 
a) väčší pod predsedníctvom dištriktuálneho predstfu-

venstva pozostávajúci z predstavenství seniorálnych; 
b) menší, jehož predsedou je dôstojný pán biskup a 

údami páni: Karol JRitter, Ján Leška, Jur Janoška, Pavel 
Mudroň, Dr. Miloš Stefanovič a Vilhelm Michaelis. T. 

4 . Dla dennieho, vopred ustáleného poriadku, je na rade voľba 
dištriktuálneho úradníckeho sboru. Vzhľadom na veľké množstvo 
prác notárskych ako i vzhľadom na zápisničné, v našom dištrikte 
v zákonnom úžitku súce tri reči, ustanoveno voliť šesť notárov. Keď 
doterajší dištr. notári svojich úradov rozhodne sa vzdali, a keď prvej 
ešte hlasmi seniorátov uzavreto, že senioráty berú na seba novú 
ťarchu, spojenú s honorovaním dvoch nových notárov: 

a) väčšinou hlasov vyvolení sú: na vedenie maďarskej 
zápisnice: Ľudovít Boor a Dr. Jaroslav Minich, slovenskej 
zápisnice: Jur Janoška a Dr. Miloš Stefanovič, nemeckej 
zápisnice: Ján Simkovic a Dr. Jozef Dérer, z ktorých Ľudo-
vít Boor, Jur Janoška a Dr. Miloš Stefanovič pred tvárou 
konventu predpísanú prísahu složili a úrady zaujali. T. 

b) Zaďakovavšiemu pak notárskemu sboru za jeho viac-
ročné horlivé pôsobenie zápisnične vďaka a uznanie sa vy-
slovuje. B. 
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5. Ďalej boli vyvolení: za dištriktuálneho pokladníka Dr. Emil 

Stodola, účtovníka Karol Ruppeldt, kontroliéra Jur Lacko, právneho 
zástupcu Ján Ružiak, archivára Rehor Uram, za údov dištriktuálneho 
konsistória: Jozef Inštitoris, Mieroslav Kovalevský, Ján Laco, Karol 
Langhoffer, Ľudovít Čulík, Matúš Dula, Ján Milec, Adolf Kállay, 
Dr. Ján Vanovič, Dr. Fridrich Medzihradský, Ondrej Sokolík, Ondrej 
Jamnický st. a za dištriktuálneho notára Ján Hroboň. 

Prítomní Dr. Emil Stodola, Karol Ruppeldt, Jur Lacko, 
Ján Ružiak, Rehor Uram a zpomedzi konsistoriálnych sud-
cov Mieroslav Kovalevský, Ján Laco, Karol Langhoffer, 
Ľudovít Čulík, Matúš Dula, Adolf Kállay, Ján Vanovič a 
Ondrej Sokolík, ako aj Ján Hroboň notár boli sprisahaní. B. 

Na základe takto prevedených volieb menoslov údov dištrikt, 
konventu, v 1. bode tejto zápisnice obsažený, opravuje a nasledovne 
ustáluje sa: 

A) Podľa úradu, ako dištriktuálni úradníci: 
Bedrich Baltik biskup, Martin Szentiványi dištr. dozorca; — 
Jozef Inštitoris, Mieroslav Kovalevský, Ján Laco, Karol 
Langhoffer, Ľudovít Čulík, Matúš Dula, Ján Milec, Adolf 
Kállay, Dr. Ján Vanovič, Dr. Fridrich Medzihradský, Ondrej 
Sokolík, Ondrej Jamnický st., údovia dištriktuálneho konsi-
stória: — Ľudovít Boor, Dr. Jaroslav Minich, Jur Janoška, 
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Dr. Miloš StefanoviČ, Ján Simkovic, Dr. Jozef Dérer, distr. 
zápisnici; •— Dr. Emil Stodola, distr. pokladník; — Karol 
Ruppeldt, distr. účtovník; — Jur Lacko, distr. kontrollór; — 
Ján Ružiak, distr. fiškál; — Rehor Uram, distr. archivár. 

B) Podľa úradu, ako seniorálni a školskí za-
stupitelia: z liptovského seniorátu: Ján Kmeti, Ladislav 
Bobrovniczky; z mošoňského: August Schuh, Dániel Lepossa; 
z nitrianskeho: Ján Leška, Pavel Mudroň: z oravského: Ján 
V ' 7 

Skripeň, Jozef Csillaghy; z prešporskomestského: Fraňo 
Trsztyénszky, Dr. Karol Samarjay; z prešporskostoličného: 
Karol Ritter, Ján Kalenda; z trenčianskeho: Jozef Holuby, 
Ľudovít Dolmány i; 2 turčianskeho: Jozef Horvát, Pavel 
Mudroň, ako predsedovia seniorátov; — dozorca theologickej, 
na území dištriktu súcej akademie: . . . . Štefan Schneller 
správca; dozorca prešporského vyššieho gymnásia: Dr. Karol 
Samarjay, správca Sámuel Zorkóczy, ako školskí zastupitelia. 

C) Na základe voľby. va) S poverujúcou listinou: 
z liptovského seniorátu: Pavel Cobrda smrečský a Štefan 
Bella svätopeterský, farári, Julius Platthy veľkopaludzký a 
Adolf Kállay Štrbský, dozorcovia; z mošoňského: Koloman 
Bodiczky konsenior, zurndorfský farár, JCarol Hacker senio-
rálny fiškál; z nitrianskeho: Ľudovít Čulík staroturanský, 
Karol Borsuk bzinský, Ľudovít^ Boor krajňanský, farári, 
Štefan Fajnor advokát, Dr. Miloš štefanovič advokát, Dr. Ju-
lius Markovid lekár; z oravského: Ján Laco veľkovesský 



farár a Dr. Fridrich Medzihradský dolnokubínsky dozorca; 
2 prešporskomestského: Gustáv Polevkovics račišdorfský farár, 
Dr. Matej Dobrovits predseda školskej rady; 2 prešporsko-
stoličného: Koloman Schönwiszner svätojurský, Ján Endreffy 
hornosalibský, farári, Koloman Beniczky sen. viceinšpektor, 
Karol Lenhardt seniorálny notár; 2 trenčianskeho: Pavel 
Roy kocbanovský a Pavel Zocb zárječský, farári, Karol 
Bôrik a Rudolf Krupec svetskí; 2 turčianskeho seniorátu: 
Miloslav Krčméry mošovský, Ján Hodža sučiansky, farári, 
Andrej Halasa a Dr. Ján Vanovič dozorcovia. 

b) Na základe zápisníčného vytahu: z Liptova: Ján 
Cimrák, Karol Langhoffer, Otto Prúnyi, Peter Makovický 
a Árpád Kiszely ; 2 Mosoňu z Nitry . ...; z Oravy: 
Ján Hroboň, Pavel Novák, Sámuel Novák, Mikuláš Le-
hoczky, Desider Meško, Jozef Országh, Adolf Medzihradský 
a Jur Kmeť; 2 Prešporku mesta: Ján Fürst, prešporský 
farár, Vilhelm Beck svetský; 2 Prešporku stolice: Karol 
Hollerung modranský nemecký, Gejza Farkas trnavský, 
farári, Jozef Maier, Ján Wagner svetskí; 2 Trenčína: Ľudo-
vít Zsámbokréthy a Pavel Bálent; 2 Turca . . . . B. 

6. Dôstojný pán biskup hlboko dojatý pripomína zosnutie 
Dr. Jura Dániela Deutsch, sedmohradského ev. biskupa. 

Dištriktuálny konvent osvojujúc si úplne city dôst. 
pánom predsedom tlumoČené a rozpomínajúc sa na horlivé 
účinkovanie zvečnelého na cirkevnom poli, nad jeho smrťou 
prejavuje žiaľ a jeho pamiatku zápisnične zvečňuje. B. 

7. Nasledovala ročná zpráva dôst. p. biskupa. Poneváč v smysle 
uzavretia dištr. konventu ročná zpráva biskupská v tej reči sa predo-
stiera, ktorá je bohoslúžobnou rečou cirkve, v jejž lone je konvent, 
ročná zpráva slovensky bola čítaná. Po jej dokončení na žiadosť 
prešporskostoličného p. seniora táže zpráva bola i madarsky Čítaná. 
Jej doslovný text je tento: 

Vysokoctený dištriktuálny Konvent! 

Majúc podať výročnú zprávu o veciach dištriktu nášho z roku 
minulého správy cirkevnej: postavím ju na ten kameň, ktorý vzal 
bol za dňov svojich muž Boží Samuel, „položil jej mezi Masfa a 
mezi Sen, a nazval jméno jeho: Eben Ezer — t. j. kameň pomoci, — 
nebo ŕekl: „až potud pomáhal nám Hospodin," ako o tom svedčí 
I. Sam. 7, 12. 

I nám až potud pomáhal Hospodin. Aj na pomedzí cirkve našej 
položený je kameň pamätný, stvrdením a podpisom samej posvätnej 
ruky kráľovskej; kedže roku tohoto dňa 18. marca náš najmilosti-
vejší kráľ zákony synody našej potvrdiť ráčil, ktoré synoda dňa 4. 
mája čo pre celú cirkev našu a jej každého úda zaväzujúce vyhlásila 
a my v dištrikte našom po prvý raz dnes shromaždili sme sa okolo 



tohoto Eben Ezer s nápisom zákonov synodálnych, aby sme započali 
prácn sriadenia sa dľa novej ústavy našej. 

Začíname teda novú dobu života cirkve našej. Akože by sme 
neďakovali tu milosti Božej, že cirkvi našej po minulých dňoch ťaž-
kých doby utrpenia a po dňoch sbierania sa trudného na poli roz-
tratenom, pomohol Hospodin až potiaľto, kde čo veškerý ľud sliro-
maždený máme v pokoji, v povedomí jednoho tela a sväzku stáť 
v cirkvi pred Pánom naším. 

Tá nová doba ale nastúpi čo znamenie prítomnosti nám Božej 
nie samým tým položením kameňa pamiatky a záväzku, s literou 
zákona, ale tak, jestli nápisy zákona toho položíme 11a dosky srdca 
nášho, kde vyrytý má stáť zákon Boha nášho, napísaný nie černi-
dlom, ale duchom Boha živého, a my čo celý dom Izraelský roz-
túžime sa po Hospodinu, ustavíme srdce svoje pri ňom a jemu sa-
mému slúžiť budeme, vyznávajúc hriechy svoje pred ním a obnoviac 
vierou srdce naše. Tak učinil Sámuel s ľudom za časov pamiatky 
kameňa toho: tak učiniť máme aj my pri kameni pamiatky práce 
synodálnej. 

Históriu totiž cirkve našej evanjelickej aug. vyzn. v Uhorsku ja 
v mnohom ohľade podobnú vidím dejom tým Izraelským. Dlho ležalo 
i na nás egyptské jho, mnohí hynuli dlhé roky na pňšti pokúšania; 
zákonom ale, jehož storočnú pamiatku sme pred dvoma rokmi svätili, 
dosiahli sme svobodu života a bydla v milej vlasti našej. Ale čo 
žatým jedno stoletie nasledovalo, bola doba sudcom izraelským po-
dobná, kde v správe a moci, akú ktorý sbor mal a ňou vládnul, 
riadil si každý veci cirkve svojej dľa najlepšieho vedomia a sve-
domia. Pritom ale nebolo ani sily dostatočnej, aby hájily sa končiny 
rozptýlenín našich proti návalu cudzích vo viere, ani nebolo pravej 
jednoty, aby cirkev čo celok konať mohla vznešenú svoju úlohu na 
každom poli, kde reč o blahu veriacich; no netajme, často bol boj 
i medzi kmeňmi a bratmi jednej a tej že viery, tak ako v Izraeli, 
a mnohý začal i nedávať mnoho na vieru otcov svojich a na zá-
kon Boží. 

Tu bolo nanajvýš potrebno shromaždiť ľud a obnoviť jednotu 
jeho. — To sme chceli docieliť synodou. 

Netreba ale zapomínať, že jednota sväzku i cirkevného gruntuje 
sa nie na ustanoveniach ľudských, ale na spoločenstve viery, a táto 
ide len zo slova Božieho. Preto v dobe sriadenia sa dľa zákonov 
synodálnych nesmieme zabudnúť na to, čo pred nedávnom zomrelý 
prvý synodalista a kanonista cirkve luteránskej, výtečný znateľ zá-
konov a správy cirkevnej, barón Krištof Scheurl, o synodálnych 
prácach riekol: „Spása cirkve nezávisí od jej správnej ústavy, ale 
závisí od verného prisluhovania slova a sviatostí, a dokázania moci 
ducha a sily. Toto ale musí' byť vernou a dobrou cirkevnou správou 
podopreté. Y tom leží významnosť tých otázok, ktoré sa správy cir-
kevnej dotýkajú." 

Preto cirkev musí mať síce dobrú svoju správu vrchnostenskú, 
ale predovšetkým i verných Samuelov služby slova, ktorí by tam, 



— 7 — 

kde sa všetko slušne a podľa riadu diať má, viedli ľud Boží predo-
všetkým k roztúžeňiu sa po Hospodinu, k pokániu a obráteniu sa 
k Bohu. Vtedy i nová doba dľa litery zákona nového bude v cirkvi 
požehnaná; a my bezpečne volať môžme: až potud pomáhal nám 
Hospodin, On pomáhať bude i dalej. Staň sa tak. 

Co sa hlavnej letošnej práce našej v cirkvi týče, tá prirodzene 
bola v synode; a moja zvlášte až po samý tento dištriktuálny kon-
vent, keďže postavený sorn bol synodou, aby som pracoval s mužom 
známym prácami svojimi i v dištrikte našom, jehož údom bol, se-
niorom hlavného mesta, Danielom Bachátom, na preložení zákonov 
synodálnych do reči slovenskej; tak ako Člen konventu tohoto, umný 
v pere Vilhelm Michaelis, túže prácu so seniorom velko-hontským, 
Vilhelmom Händelom, čo do jazyka nemeckého prevádza, ktoréže 
oboje vydanie nezadlho v rukách správy cirkve a ľudu veriaceho bude. 

Okrem tejto synodálnej práce venoval som roku tohoto zreteľ 
svoj hlavne diaspóre, o nej ž som — primerane potrebe a sľubu — 
i tlačenú zprávu v jazyku nemeckom vydal; nemecky preto, že som 
písať musel hlavne pre tie kruhy spoluveriacich našich, odkiaľ pre 
našu diaspóru, rozumiem požehnaný spolok Gustáva-Adolfa a Božie 
pokladnice, tak veľké podpory dochádzajú. Budem-li mať ale hmot-
ných prameňov a času, vďačne budem v tom pokračovať a zprávy 
moje o diaspóre i v iných rečiach nášho dištriktu ochotne vydávať. 

Okrem toho vyzval som velebné senioráty, aby, kde nemožno 
riadnych učiteľov alebo kazateľov v diaspóre postaviť, tam dočasne 
pobožných veriacich z ľudu, čo pestovateľov učenia náboženstva po-
stavili. Vývod podrobný o tom nedostal som síce, ale zo zpráv o učení 
náboženstva zavieram, že pokrok stal sa, a menovite bezprostredne 
znám, že v Liptove pomocou nového fondu „Liptovskej missie" v tom 
ohľade prvé kroky sa stály. Taktiež vo veľkej diaspóre fary nitran-
sko-stredanskej stály sa počiatky diasporálnaj služby; v Rajci ob-
sadila sa učiteľská missiiná stanica znovu a stanica missionára kňaza 

V s/- v 

v Salgove a v Žiline taktiež znovu obsadená bola. 
Dalej dal som popísať duše evanjelické v rozptýleninách, aby 

dľa toho i riadne privtelenie jednotlivých obcí dľa zákona ku správe 
cirkevnej stať sa mohlo i duchovné zaopatrenie diasporálne ľahšie sa 
previedlo; táto predpráca ale ešte doplnená byť musí. 

Ze sa starosť naša rozzelenala o učenie mládeže našej náboženstvu 
po Školách neevanjelických, o tom zprávy po prvý raz v hojnejšej 
miere podané svedčia, o čom ale na inom mieste bude reč. Pri Čom 
spomeniem, že učenie zástojov náboženských na pripravovňach uči-
teľských štátnych učením spevu cirkevného požehnane doplnilo sa. 

Dobrú službu na poli utvrdenia povedomia evanjelického u ľudu 
nášho započaly tie dosial tak zaznané a málo navštevované pasto-
rálne konferencie dištriktuálne, kde ustávaním hlavne Karola Holle-
runga, farára modranského, urobil sa počiatok, aby sa obrazy mo-
tívov biblických rozšírily po domoch rodín našich, kde u ľudu pre-
važne obrazy inej cirkve steny naše zaplavily. 

Tiež napomáha sa práca táto počiatkov vnútornej missie rozši-



rovaním dobrých evanjelických spisov uprostred ludu, v čom síce 
doposiaľ ešte nie sme sriadení, výbor ale zpévníkový a spolok Lu-
therov konal i tu povinnosť svoju; tak zpévníkový výbor daroval 
86 kusov dielečka môjho o 26. článku zákona z roku 1890/1 do 
cirkví našich, a ohňom navštívenú cirkev d.-kubínsku k prvej potrebe 
zpévníkami zaopatril; nábožný kňaz Wolter z Nemecka prepustil 
zásobu svojich dobrých kázní evanjelických pre kruhy kňazské, 
v ktorej práci rozširovania kníh náboženských pokračovať mienim. 

Ale k prácam missijným a diasporálnym treba mnoho Času, a 
toho práve nemám. Stojím v prácach dištriktu premnohých a za-
mestknaní veľkej fary samojediný s pomocníkom svojím. Ak ktorý 
§ synodálnych zákonov prvý mal by sa vybaviť, bol by § 140, dľa 
nehož k boku biskupa má byť druhý farár a správca kancellárie 
postavený. Ak by sa to nestalo, najmä v nastávajúcom roku, kde 
prepracovanie Rádu cirkevného a vypracovanie štatútov nejednýcli 
nastáva, bojím sa, že sotvy budem posledný raz dnes v známosť 
uvádzať dôstojnému dištriktu, že ku kanonickej visitácii cirkví času 
nezvýšilo: a ak Čo túto prácu návštev cirkví s najväčšou úľubou 
a ochotou konať túžim. 

Pritom ale, kam mi povinnosť kázala ísť, šiel som. Videl som 
maturitné zkúšky na lyceume prešporskom a odborné zkúšky na 
theologickej akadémii v Prešporku v mesiaci júni, kňazskú zkúšku 
v septembri, posvätil som nový chrám Boží vo Vážci 23. oktobra, 
a navštívil som v mesiaci júni velebné cirkve v Modre v záležitosti 
založiť sa majúcej vyššej dievčenskej školy dištriktuálnej; taktiež 
polročné zasedania povereníctva Reischelovských základín osobne 
viedol som. Pri zasedaní výboru Baldáčovského, kam som pre one-
mocnení ísť nemohol, zastúpil ma ochotne náhradný Člen výboru, 
Dr. Peter Matúška. 

Z letošnej histórie cirkve evanj. a. v. krajiny Uhorskej značím, 
že od najvyššej správy cirkve evanjelickej v Prusku dostala sa nám 
tá česť, aby i naša cirkev zastúpená bola pri posviacke obnoveného 
chrámu zámockého vo Wittenberge v histórii reformácie tak pamät-
ného, kam v usrozumení s predstavenstvami dištriktov pán generálny 
inšpektor cirkevný pána biskupa Pavla Zelenku, čo zastupiteľa vše-
obecnej cirkve našej poslal. 

Na Čelo dobrodincov a darcov cirkve našej s verným poddan-
ským holdom položiť mám česť meno Najjasnejšieho apoštolského 
kráľa nášho, ktorý panovníckou svojou milosťou nariadiť ráčil, aby 
zplatená daň liptovsko-seniorálnych ústavov vdovsko-sirotských, kňaz-
ských a učiteľských prinavrátená bola, Čo zpätvyplatením zl. 1478'01 
stalo sa. Hospodin želmaj dobrotivého otcovského kráľa nášho k blahu 
cirkve a vlasti našej Jemu vernej. Tiež uvádzam v známosť čo skutok 
milosti Jeho apošt. kráľ. Veličenstva, že cirkvi horno-zelenickej dar 
100 zl. na chrám naj milosti vej šie udeliť ráčil. — Sláva Kráľovi! 

O požehnanom účinkovaní základín Reischelovských a Baldá-
csovských podaný bude zvláštný vývod. K nim druží sa mocne i 
naša podporovňa, pri nejž Leopoldianum už v život vstúpilo a práve 
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diaspóra nášlio dištriktu Šalgovská veľkým milodarom 512 zl. pod-
porená bola k stavbe príbytku pre kňaza-missionára tamže, ako aj 
kassa našej nádejnej dievčenskej školy dištriktuálnej 128 zlatýma ob-
darená bola. 

Vývod o iných podporách z podporovieň našich rozličného stupňa 
tu nepodávam, kedže máme o tom i zvláštny bod konventu samého, 
i správa generálnej podporovne o tom vo zvláštnom spise vždy zprávu 
svoju podáva, ktorá v rukách cirkví je. Nemôžem ale nespomenúť, 
že zaujatosť za veci tohoto tak požehnaného ústavu podporovne našej 
u mnohých sborov ešte v malej miere napreduje, nepoviem u jedno-
tlivcov, kde ešte mnohé úhorom leží. A predsa hlavne na tom, na 
jednotlivých ochotných daroch všetko záleží. Príklad toho je spolok 
Gustáva Adolfa a Božích pokladníc, kde temer výlučne z darov je-
dnotlivcov tak veľké veci sa pôsobia. 

Tešilo by ma, keby som už raz podať mohol zovrubný výkaz 
pôsobenia týchto požehnaných evanjelických spolkov nemeckých 
v cirkvácli dištriktu nášho; no nebývajú mi zasielané z cirkví zprávy 
0 všetkom podrobne a úplne; a tak musím sa obmedziť hlavne na 
to, kde pri tom moja ruka a môj ťirad v práci a styku je, pri čom 
1 verejnú zprávu podať, i akoby verejne účty složiť povinnosť ma 
volá. — 

Darmi spolkov Gustáva Adolfa rozmohla sa základina „Liptov-
skej missie", ktorá 31. decembrom 1892 obnášala súčet 1223 zl. 78 kr., 
— k Čomu došlo letošne od hlavného spolku Gustáva Adolfa z Kö-
nigsbergu 29 zl. 59 kr., od hlavného spolku Gustáva Adolfa v Lipsku 
181 zl. 70 kr., od hlavného spolku Gustáva Adolfa VViirtenbergského 
v Stuttgarté 60 zl. 60 kr., a cestou a ochotou cirkve Soproňskej 
z poručenstva Dr. Alexandra Pallô 50 zl. •— tak, že základina tá 
1545 zl. 67 kr. obnáša. 

Z daru z čiastky už 50 zl. minulého roku pri Trenčíne pripo-
menutého a od horlivého za veci naše superintendenta, Dr. Panka, 
z Lipska pochádzajúceho, dostala zas cirkev Trenčianska k zaria-
deniu služieb Božích v Trenčianskych Tepliciach 50 zl. a pre modli-
tebnú sieň tamtiež 50 zl., kde sa tohoto roku šesť ráz bohoslužba 

" v 
držala; k potrebám novoobsadenej missionárskej stanice v Salgove 
dané kazateľovi tam 50 zl. a filii Rajec pri obsadení učiteľsko-mis-
sijnej stanice podobne 50 zl. — Okrem toho dal centrálny výbor 
spolkov Gustáva Adolfa Salgovu 400 mariek a Wiirtenbergský hlavný 
spolok 78 mariek. Tiež centrálny výbor spolkov Gustáva Adolfa dal 
cirkvi Trenčianskej 60 zl. 56 kr. Z kruhov filiálneho spolku Gustáva 
Adolfa v Oelsnici došlo jednomu opustenému farárovi 20 mariek, 
ktorému vlani hlavný spolok Lipský dal 150 mariek. Tenže spolok 
v Oelsnici dal náradie oltárne k Večeri Páne cirkvi Vrbicko-sväto-

v 
mikulášskej a krásne nádoby do krstitedlnice missii Žilinskej. Hlavný 
spolok Gustáva Adolfa v Osnabriicku kázal svojich 50 mariek v Ni-
trianskej Strede obrátiť na missijné cesty farára po jeho veľkej dia-
spóre. Božia pokladnica hamburgská, jejž starosti i platenia missio-
nára v Žiline a kňaza vo Veľkej Slatine patrí, dala podpory Salgovu 100, 



— 10 — 

,«» -

Záriečiu 100, Ružomberku 50, vfarárovi na Laziec-h 50 a farárovi 
v Novom Meste 50 mariek. — Salgov "na svoju exfiliaciu dostal z po-
ručenstva Atzendorfského, vo Viedni opatrovaného, dva razy po 100 zl. 
Horlivý náš krajan, Dr. Theodor Duka v Londýne, pri biblickej spo-
ločnosti, poslal jednomu chorľavému farárovi 10 zl. 

Veliký dobrodinca filie Hajnovoveskej, barón Albert Steiger-
Miinsingen, k zväčšeniu fundácie svojej po konversii prevedenej ku 
dobru vyučovania náboženstva tam doposlal 800 korún, ktoré do 
dištriktuálnej kassy odvedené a k fundácii Steigerovskej pripojené 
sú. — Jeden pomenovať sa nechtiaci darca do generálnej podporovni 
zpät navrátil tých 200 zl., ktoré v minuloročnom protokolle konventu 
dištriktuálneho Čo Trenčínu na katechetickú stanicu vykázané sú. 

Farár na odpočinku Karol Csáder obdržal z Glorianum 40 zl. 
S radosťou značím, že sbierky, v minulom správnom roku po 

dištrikte našom prevedené, pekný výsledok ukázaly. A síce na pa-
miatku jubilejnú horlivého a nám priaznivého predsedy Gustáv-Adolí-
ských spolkov v Nemecku, professora Dr. G. A. Fricke, sosbieralo sa: 

v oravskom senioráte  11 zl. 51 
v liptovskom „ 138 n 16 
v mošoňskom ,, 67 n 73 
v nitrianskom „ 131 JJ 86 
v prešporskom mestskom senioráte 50 n — 

v prešporskom stoličnom „ 90 n 48 
v trenčianskom senioráte . . . . 97 n 84 
v turčianskom „ . . . . 45 n 58 

spolu v 74 cirkvách . . . 633 zl. 16 kr. 
Čo generálna podporovňa prevzala a odviedla. 

Sbierky na sirotinec evanjelických sirôt v Hamburgu po cholere 
opustených obetovaly nasledujúce cirkve: 

Veľká Ves  
Vrbica-Sv.-Mikuláš  
jej dcérocirkev Iľanovo . . . . 
Veľká Paludza  
Sielnica  
Ružomberok  
Východná  
Gáloš  
N. Járfalu . . . . . . . . 
Levél 
Brezová  
Bukovec  
v 
Castkov  
Hluboké  
Nové Mesto  
v 
Salgov  
Senica  

2 zl. — kr. 
25 n 85 n 

5 n — n 
1 n 50 n 
1 » 65 n 
5 J? 20 n 
3 n — n 
2 n — n 
2 n — n 
4 -i n 57 n 
1 n — rt 
1 n 70 n 
1 v 50 J? 
1 n — n 
7 n 37 n 
1 n 10 » 
5 n 

K 



Vrbovce  . . . 1 zl. — 

Vŕbové  . . . 2 „ — 

H. Zelenice . . . . . . . 3 „ — 

Pezinok (nem.) . . . . . . 16 „ — 

Pezinok (slov.) . . . 2 „ 75 
Grinád  . . . 6 „ 30 
Grob  . . . 5 „ 24 
Limbach  . . . 1 „ — 

Trnava  . . . 13 „ 60 
H. Ozorovce . . . . . . . 4 „ 10 
Z. Podhradie . . . . . . . 11 „ 65 
Púchov  . . . 26 „ 21 
filia Rajec  . . . 3 „ 10 
V. Slatina  . . . 14 „ 72 
Zárieč  . . . 22 „ 56 

Spolu z 31 cirkví 

12 zl. — kr. 

204 zl. 67 kr. 

čo do Hamburgu na professora Dr. Edmunda Hoppe zaslané je. 

Sbierky na Lutherov pomník v Eisenachu sú v behu. Dosial 
došlo: 

Podporovňa prešporského lýceum 
Mládež prešporského lýceum . 
Cirkev Vrbicko-sv.-mikulášska 
Senica 
Pezinok (slov.) 
Grinád 
Sv. Jur . . 
Grob . 
Limbach . 
Mišérd . . 
v 
Somorín . 
Kšinna 
Púchov . . 
M. Stankovce 
Brezová . 
N/ 
Castkov . 
Hluboké . . 
Ašakert . 
Lubiná ' . 
Sobotište 
Vŕbové 
H. Zelenice . Spolu 

5 5 r> 
5 n 5 7 

. 17 n 5 5 

3 
-* n 5 5 

1 
-t 

n 
1 n 5 5 

5 5 
04 „ 

1 n 57 

1 
-4 

n 27 „ 
1 
-4 

n 5 5 

1 n 5 5 

1 n " 5 5 

n 
1 
-4 

n 5 5 

1 
-4 

n 5 7 

1 n 5 5 

1 n 50 „ 

-4 
n 5 5 

1 
- g n 5 5 

1 
-4 

n 5 5 

1 r> 5 5 

68 zl. 81 kr. 
čo po zakončenej sbierke na svoje miesto sa odvedie. 

Zo správy cirkevnej dalej spomína sa, že konsistoriálne zase-
danie dištriktuálne bolo jedno, a síce v záležitosti dvoch učiteľov 
horno-salibských, z nichž jeden, Julius Záboji odsúdený, druhý, 
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Eduard Mendelinyi osvobodený je. — Sporná záležitosť u generál-
neho konsistorium vybavila sa jedna; totiž pravota proti Attilovi 
Ujhelyimu, inšpektorovi turianskemu pozdvihnutá, ktorá s osvobo-
dením jeho sa skončila. 

Dotyčné trov synodálnych pripadlo na dištrikt náš z výdavkov 
centrálnych 728 zl. 38 kr. a trovy vyslanecké synodálne po senio-
rátoch tvoria súčet 4913 zl. 53 kr., o čom meritorne na svojom 
mieste reč bude. 

Niektorí cirkevníci z Oroszvára a Kajalu viedli pravotu v otázke 
poplatkov lektikálnych pre rim.-kat. plebánov, na oboch miestach 
ale s neprajným výsledkom. Ziaducno by bolo pre pokoj interkon-
fessionálny, aby celá záležitosť tohoto druhu už raz z oboru spoloč-
nosti našej zmizla. 

Z jednotlivých seniorátov nasledujúce udalosti k vedomosti mi 
dané boly: 

Oravský seniorát. 

Cirkev Jaseňová. Dala na opravu fary a školy 114 zl. 
Istebné. Kúpila krucifix na oltár za 30 zl., na opravy stavísk 

cirkevných vydala 150 zl. Apollónia Bajcsy z Getzele poručila cir-
kvi 200 zl. 

Dolný Kubin. V strašnom ohni utratila celý chrám, počala ale 
už stavať nový, na ktorý 19.000 zl. potrebuje, k čomu od Exc. grófa 
Edmunda Zichy, direktora panstva oravského, dar 3.000 zl., od Veľkom. 
Marie Meklenburgsko-Schwerinskej 183 zl. 45 kr. a od iných 193 
dobrodincov spolu všetko do 17. augusta 5563 zl. 51 kr. obdržala. 

Velká Ves. Dostavila novú školu, na ktorú 7.000 zl. vydala. 
Zažkov. Zmazala dlh zvonový 326 zl. 56 kr., na pokrytie stavísk 

vydala 211 zl. 

Liptovský seniorát. 

Boca. Sosbierala milodarov 54 zl. 88 kr. 
Ptrba. Dostala od Marie Krajci, slúžobnej, poručenstvo 100 zl., 

sosbierala milodarov 155 zl. 13 kr. 
Hibbe. Dostavuje novú faru, nadobudla nové zvony za 4.300 zl., 

sosbierala obetí 112 zl. 81 kr. 
K. Lehota. Dostala skvostnú bibliu od gymnasiálnej mládeže 

v B. Štiavnici, od spolku vzdelavateľského 50 zl., sosbierala obetí 
46 zl. 53 kr. 

V. Paludza. Vydala na opravu stavísk cirkevných 500 zl., so-
sbierala oblacií 126 zl. 10 kr. 

N. Lupča. Inšpektor Samuel Hendl k základine školskej svojho 
mena dal nový dar 100 zl., súhrnné sbierky v cirkvi boly zl. 67P85 

Pribilina. Prijala darom od inšpektora svojho Petera Vitális 
spolu 30 zl., od iných 19 zl., od murárov pribilinských dostala pri-
krývadlo na kancel za 17 zl., sosbierala obetí 69 zl. 27 kr. 

Ružomberok. Oprava fary stála 210 zl. 47 kr., oltárne sviecne 
nadobudnuté za 84 zl. 
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Bv.-Panská filia Porúbka. Dostala od Jozefa st. Szentiványi 50 zl. 
Sielnica. Obdržala od Dr. Emila Stodolu 100 zl., nasbierala 

obetí 221 zl. 
Smrečany. Obdržala z podporovne 400 zl. na školu, ktorú ná-

kladom 3.000 zl. dostavuje. 
Trnovec. Sosbierala obeti 196 zl. 87 kr. 
Filia Bobroveček. Obdržala od Božej pokladnice 18 zl. 08 kr. 
Važec. Na nový svoj už posvätený chrám vydala 27.000 zl. 
Vrbica-Sv.-Mikuláš. Sosbierala milodarov 618 zl. 93 kr., obdržala 

milodary od Juliusa Kubinyi 50 zl., od Petera Vitáliš 25 zl., poru-
čenstvo Anny Novák 500 zl., od spolku Gustáva Adolfa v Holland-
sku 104 zl. 73 kr., od sporiteľne v Mikuláši 20 zl., spolok pani dal 
na vianočný stromček chudobným deťom 50 zl, Cirkev na opravu 
stavísk vynaložila 772 zl. 20 kr. 

Ľcérocirkev Paludzká. Kúpila dom na školu za 1100 zl., ob-
držala od matky cirkve Vrbickej 70 zl. 68 kr. a od sporiteľne mi-
kulášskej 20 zl. 

Filie Ondrašova a Demäaova. Postavily múrané zvonice. 

Mošoiíský seniorát. 

Gálos. Zmazala dlhy 2500 zl., na milodaroch dala 31 zl. 
Hegyeshalom. Zaplatila svoje dlhy 2500 zl., na opravu fary dala 

340 zl., na milodaroch 30 zl. 
N.-Járfalu. Z dlhov splatila 360 zl. 
Levél. Kúpila miestnosť na druhú školu za 700 zl., obdržala 

milodarov 87 zl., dala milodarov 63 zl. 40 kr. 
Uh. St. Hrady. Zmazala z dlhov 200 zl. 
Mikulov. Sosbierala na druhú školu 794 zl. 
Rajka. Obdržala milodarov 177 zl., na Vianoce zaopatrila rú-

chom 23 chudobné dietky. 
Zurány. Zaviazala sa k plateniu na kaplána ročitých 145 zl., 

milodarov dala 40 zl. 

Nitriansky seniorát. 

Asakert. Zplatila dlžôb 858 zl., na opravu chrámu vydala 160 
zlatých, Amália Fekete z Nitry dala na obnovenie oltára 500 zl. 

Filia Cabb. Nadobudla zvony za 298 zl., postavila zvonicu za 
48 zl. 

Filia Nitra. Obdržala od cirkve Vrbicko-sv.-mikulášskej oltárne 
nádoby k Večeri Páne. 

Brezová. Zväčšila základinu väžovú o 240 zl., z milodarov od 
domácich viery 74 zl. 90 kr., na opravy stavísk cirkevných vyna-
ložené 450 zl. 

Bukovec. Vydala na opravy cirkevných budov 800 zl. 
Bzince. Postavila školu na kopaniciach nákladom 1.000 zl. 
Cáčov. Obnovila cirkevné stavy nákladom 690 zl., kúpila nový 
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luster za 156 zl., na okrášlenie oltára vydala 36 zl., dobrovoľné 
sbierky urobily 200 zl. 

Hlboké. Vydala na opravy fary 94 zl., dala na nová kamžu 51 zl. 
Holič. Opravila hrobitov výdavkom 153 zl., obdržala milodarov 

súčtom 45 zl. 
Kostolné. Filia Vadovce vynaložila na školu 400 zl. 
Košariská. Dala na opravu stavísk 750 zl. 
Krajné. Judita Remiáš rod. Karlík obetovala na oltárne rúcho 

50 zl., iných milodarov bolo 147 zl. 
Ľubiná. Dala zamaľovať kazatelnu za 260 zl.; opravila kopa-

ničnú školu za 130 zl. — Mikuláš Vietoris obetoval cirkvi 100 zl.; 
spolok súkennícky 50 zl., iných milodarov bolo 30 zl. 

Myjava. Postavila učiteľský byt za 1200 zl. 
Senica. Opravila faru s výdavkom 3015 zl. 
Skalica vydala na opravy 135 zl.,, milodarov obdržala 78 zl. 80 kr. 
Vo filii Hradišti vydali na material k oprave cintora 70 zl., ka-

pitál filie srástol o 52 zl. 
Sobotište. Vynaložila na opravu fary 210 zl., Štefan MikušČák 

obetoval cirkvi 100 zl., iných milodarov bolo. 138 zl. 47 kr. 
Stará Tura. Vdova po Tomášovi Mikulec rod. Ukropec darovala 

cirkvi 1000 zl., na milodaroch prišlo 62 zl. 
N. Streda. Dostala darom od Marie Remeňovej nový luster 

v hodnote 60 zl. 
Salgov. Vystavil nový byt farársko-učiteľský z došlých podpor 

za 1400 zl. 
Turolúka. Vydala na opravy chrámu 6353 zl., na iné opravy 

200 zl. Rozdala 100 výtiskov Béžových čítaniek. Na rúcho oltárne 
sosbieralo sa 81 zl., iných milodarov spolu bolo 60 zl. 10 kr. 

Vŕbové. Na opravy stavísk vydala 515 zl., na rúcho chrámové 
125 zl. 53 kr., milodarov rozdelila 34 zl. 70 kr. 

H. Zelenice. Opravila chrám s výdavkom 7000 zl., na milo-
daroch prijala 58 zl., Oľga Blaškovič dala oltárne rúcho v ho-
dnote 25 zl. 

Presjiorsko-mestsky seniorát. 

Cirkev mesta PreŠporku previedla osvetlenie a kúrenie veľkého 
chrámu s výdavkami 3600 zl., na čo dvaja nemenovaní dobrodincovia 
dali po 1000 zl. 

V ústave diakonisskom pracuje 8 diakonisiek; opatrujú nie len 
nemocnicu, ale aj sirotinec dievčat, nakoľko z mestského sirotinca 
„Stefánia" cirkev evanjelická siroty prevzala, začo od ústavu toho 
ročitých 1200 zl. dostáva. Roku 1892 bolo v nemocnici 148 ne-
mocných; v sirotinci zaopatrilo sa 16 detí. Na diakonisský ústav 
krom sbierky v časopise „Glocken" 240 zl., a od generálnej pod-
porovni 150 zl., od dištriktuálnej 75 zl., iných milodarov nedošlo, 
ačkoliv ústav ten vo všeobecný mal by sa vyvinúť. 

V minulom roku založil sa spolok mládeže evanjelickej. Do-
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bročinný ženský spolok obrátil na zašatenie chudobných detí 996 zl., 
na teplý pokrm pre chudobné deti v zime 332 zl. 30 kr. V opatrovni 
zešlých a práce neschopných dostali zaopatrenie 8 mužských a 
8 ženských. 

Pensijný ústav professorov gymnasiálnych prevzala cirkev, ktorý 
sa teraz stanovami sriadi. Plat 13 učiteľov povýšil sa po 160 zl. 
čo zodpovedá 2080 zl. ročite. 

Elementárna dievčenská III. a IV. trieda sa rozdelila, a tak jedna 
nová učiteľská stanica založila. Na udržovanie cintorína a na krypty 
vynaložilo sa vyše 4000 zľ. 

Pačisdorf. Vynaložila na opravy cirkevných stavísk 300 zl. Ju-
liana Ruckriegel rod. Wenzel poručila cirkvi 100 zl. 

Prešporsko-stoliéný seniorát. 

Pezinok nemecká cirkev. Základina strieborných sviecňov srástla 
na 234 zl. 87 kr., základina ale zpevníková na 13 zl. 35 kr. sa zmohla, 
z dobrovoľných príspevkov došlo 311 zl. 65 kr. a 981 litrov, vína. 

Pezinok slovenská cirkev. Lutherová základina srástla na 666 zl. 
74 kr., z dobrovoľných príspevkov dostalo sa 165 zl. 55 kr. a 818 
litrov vína. 

Grinád. Zosnulému svojmu farárovi vystavila náhrobný pomník; 
na opravu školy obrátilo sa 40 zl. 

Grób-Cataj. Došlo milodarov od troch dobrodincov 23 zl., na 
opravy stavísk dalo sa 126 zl., školská základina obnáša 933 zl. 68 kr. 

Svätý Jur. Matej Tenk poručil cirkvi základinu na meno svojej 
manželky Alžbety Wolleitner 700 zl., vdova Jána Petliček poručila 
cirkvi 100 zl., milodarov došlo 159 zl. a 2674 litre vína. 

M. Kráľová. Z dlhov zmazala 300 zl., ešte je 2200 zl. dlžná. 
Limbach. Základina väžová zmohla sa na 2661 zl. 46 kr. hlavne 

darmi 73 dobrodincov. Cirkev odložila na kapitál 500 zl. 
Mišérd. Z dlhov zplatila 150 zl., dlžná je ešte 400 zl. W. K. 

Schlaffer daroval cirkvi 100 zl. 
Modra nemecká cirkev. Došlo milodarov spolu 189 zl. 50 kr. 
Modra slovenská cirkev. Sbierka na sviecne strieborné učinila 

95 zl. 55 kr., milodarov pre cirkev došlo 43 zl., pre školu v Ter-
lingu 11 zl. Poručenstvá boly Jána DurČo 50 zl., Katariny Bonko 
20 zl., Pavla Voda 100 zl., Michala Kluzník spolu 30 zl. Dedičia 
Katariny Štetka rod. Fridl poručili 2000 zl. k plateniu pomocného 
učiteľa v Modre a učiteľa v Terlingu. 

Somorín. Zašatili viac chudobných dietok. 
D. Saliby. Na novú školu došlo 577 zl.; spolu základina tej že je 

2140 zl. 70 kr., z milodarov došlo na poistenie proti ohňu 24 zl. 
60 kr. V obilnici jesto 334 m. centov jačmeňa; základina zvonová 
obnáša 530 zl. 39 kr., základine Lud. Gampert dlhuje cirkev 320 zl. 

H. Saliby. Kapitál cirkevný srástol na 2400 zl., školský na 
3575 zl., obilnice na 1500 zl. zbožia jesto 800 meríc. Lavrinc Sza-
bados poručil cirkvi 100 zl. Ján Dobosi, rím.-kat., zanechal cirkvi 
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evanj. 50 zl. Nová sieôa školská postavila obeťou 1000 zl. a 40000 
teliál, do nejž nový tretí učiteľ povolaný byť má. 

Ľ. Streda. Dlžná je 483 zl. 73 kr. a farár ked v tom i úrad 
seniorský v mesiaci júni bol zakročil, už na 8 mesiacov nebol dostal 
plat; pri tom ale z dôchodkov obilnice dalo sa na kapitál 238 zl. 
a cirkev má základinu na platenia farára 2242 zl. 52 kr. a inú 346 zl. 
64 kr., ktorej úroky ale vždy ku kapitálu sa pridávajú. 

Trnava. Nadobudla nový organ za 1358 zl. 78 kr., na cintoríne 
vystavila káplnku, na ktorú všetky trovy 4500 zl. niesla ctihodná 
nábožná vdova po Jánovi Trúsik rod. Lujza Posch, oltárny obraz 
daroval Žigmund Richter. Kornel Paver poručil cirkvi 96 zl., na 
základinu chrámu sosbieralo sa 136 zl. 20 kr., na cirkev a Školu 
367 zl. 70 kr. a pre chudobné školské dietky 108 zl. 40 kr. Spolok 
pani zaopatril na Vianoce rúchom 31 chudobných detí. Chudobní 
dostali podporu 263 zl. 76 kr., siroty 174 zl. 99 kr. Okrem toho 
jednotlivci obetovali chudobným 15 zl. 64 kr. Sporiteľný spolok dal 
cirkvi 100 zl. a jednotlivci spolu 22 zl. 

Trenčiansky seniorát. 

Beckov. Postavila zvonicu za 496 zl. a posvätila nové zvony; 
dary mládeže na cirkev boly spolu 48 zl. 

Kšinna. Posvätila novú školu; gróf Albert Zay daroval material 
v hodnote 160 zl. 
M. Lieskovo. Vysvätený bol nový zvon; opravy stavísk stály 100 zl. 

Filia Smie prestavuje školu nákladom 600 zl. 
Z. Podhradie. Inšpektor Dr. Mikuláš Ostrolucky daroval cirkvi 50 zl. 
Filia Štvrtok vydala na opravy školy 200 zl. 
Púchov. Zplatil dlhu 500 zl., dal na kapitál 180 zl., vydal na 

staviská cirkevné 462 zl. 
M. Stankovce. Prestavila školu za 500 zl. 
Súľov. Ernestina Burján rod. Thurzo poručila cirkvi 100 zl. Ta 

istá pani poručila Žiline na fond káplnky 100 zl. V Žiline v prí-
tomnosti seniora na konvente dal inšpektor pán Ján Milec 25 zl. na 
potreby diaspóry, a na základinu káplnky sosbieralo sa 13 zl. Cirkev 
vrbicko-sväto-mikulášska darovala Žiline kamžu. 

Zárječ. Vo filii Vydmej posvätená nová škola. 
Z Nemecka došlo do trenčianskeho seniorátu okrem už zvyš 

pripomenutých darov nasledovno: 
Do Beckova od spolku Gustáva Adolfa 90 mariek. 
Do Koclianoviec z Božej pokladnice 29 zl. 32 kr. 
Do Kšinnej z Božej pokladnice 39 zl. 
Na Lazy od spolku Gustáva Adolfa 156 zl. 
Do Ozoroviec z Božej pokladnice 50 mariek. 
F Slatine^ povýšila Božia pokladnica plat vikára z 200 zl. na 

260 zl. 
Súľov obdržal od spolku Gustáva Adolfa 88 zl. 
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Zárječ pre školu vo Vydrnej od Božej pokladnice 186 zl. 
Villielm Collarius dal sirotám vo Vydrnej 30 zl. 
August Wiede na šaty deťom chudobným 40 mariek. 

Turčiansky seniorát. 

Háj. Sosbierala na kapitál cirkevný 184 zl., vydala na staviská 
cirkevné 70 zl. 

Sv. Martin. Maria Slivka poručila na chrám 300 zl. Milodarov 
sosbieralo sa 90 zl., od Gustáv-Adolfského spolku došlo 140 mariek. 

Príbovce. Na staviská vydalo sa 225 zl., od spolku Gustáva 
Adolfa došlo 400 mariek. 

SuČany. Sriadila novú školskú stanicu pre učiteľku s platom 
450 zl., nadobudnuté oltárne prikrývadlo v hodnote 46 zl., krucifix 
za 23 zl., kaňva k Velebnej Sviatosti za 40 zl. 

Turany. Stavia novú školu, 
Záturčie. Na opravu stavísk vydalo sa 120 zl., základina väžová 

obnáša 200 zl. 

V osobníctve cirkevnom stály sa nasledujúce premeny: 

Zomreli: Matej Tenk, býv. inšpektor sväto-jurský; Karol Lux, 
učiteľ v Prešporku; Karol Rácz, učiteľ modranský; Pavel Hudec, 
učiteľ na Lazoch. 

Vzdali sa úradu: Koloman Beniczky poďakoval sa zo seniorál-
neho viceinšpektorstva prešporsko-stoličného. 

Prestali byt učiteľmi: J án Hacker Hegyeshalom, Ludvik Ravasz 
v Pribiline, Pavel Csengery na Myjave, Miloslav Jeszenszký v Mo-
šovcach a Sámuel Wester v Trnave, tento vstúpiac do pensie. 

Premeny v seniorálnej správe : Za viceinšpektora seniorátu liptov-
ského vyvolený je Ján Ružiak. 

Za inšpektorov zvolení boli: Dr. Mikuláš Ostrolucky v Z. Pod-
hradí, Karol Lenhardt v Limbachu, Henrik Waschkau v Sv. Jure, 
Ján Holič v T. Lúke, Tomáš Sevca na Košariskách. 

Premeny v kazateľskom stave: Ladislav Novomestský, pomocný 
SI. B. kazateľ a správca škôl vrbicko-sväto-mikulášskych, stal sa fa-
rárom-učiteľom v Salgove. Za vikára do Žiliny došiel Emil Heinlein, 
pred tým kaplán na St. Turej. 

Kňazskú zkúšku zložil: J án Valášek. 
Za kňazov posvätení boli: J án Valášek a Martin Koreň. 
Kaplánmi sa stali: Ján Valášek na Brezovej a Martin Koreň 

na Myjave. 
Premeny na lyceume prešporskom: Vilhelm Michaelis po 40-roč-

nom úrade professorskom a 15-ročnom direktorskom, pensionovaný je 
celým platom. Direktorom stal sa Sámuel Zorkóczi. Supplentom 
Vilhelm Lehr, učiteľom telocviku Štefan Pecsenye. 

Premeny v učiteľstve: Jura j Babka, pomocný učiteľ na Kokave, 
prešiel za učiteľa na Lazy, Julius Kapy, učiteľ v Zurányi, odišiel 
do R. Soboty; miesto jeho nastúpil Alexander Matthesz, učiteľom na 

2 
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Hegyeshalom stal sa Michal Hauptmann, za učiteľa na Dúbravu do-
šiel Juraj Ježo, na St. Turu Jaroslav Neumann, do Bziniec Žigmund 
Rizner. V Prešporku učiteľom IV. triedy dievčat August Porubszky, 
III. triedy Michal Putz, I. a II. triedy Hermina Porubszky, v Blu-
menthali vyvolený je za učiteľa Ludvik Steltzer z Kyseku. Ďalej 
stali sa učiteľmi Michal Kellenberger v Grináde, Michal Kollár v Rajci, 
Ludvik Kubányi na Vydrnej, Jozef Csellagh v Kalamenoch, Juraj 
Babka na Budiši, Ondrej Felcan v Rudnom, Gabriel Zorkóczy v Prie-
kope, Ida Roháč v Sučanoch a dočasne výpomocne Maria Uličný 
v cirkvi vrbicko-sv'áto-mikulášskej. 

Aj hľa to mdlý obraz života cirkevného z roku minulého správy 
v dištrikte našom, ale spolu v mnohom zjavné sú mocné dôkazy 
ducha Boži ho, ktorý prebýva v mnohých srdciach veriacich u pro-
stred našich domácich viery. Pán utvrd ich vieru a požehnaj de-
dictvu svojmu medzi nami! Amen! 

Dištriktuálny konvent s napnutou pozornosťou vypo-
čujúc túto veľkou pilnosťou sostavenú a život cirkevný verne 
zobrazujúcu zprávu dôst. p. biskupa, s úprimným poďako-
vaním berie ju v známosť a vnáša v celom znení do zá-
pisnice. B. 

8. Na prezretie účtov generálnej pokladnice 
vysiela sa pod predsedníctvom pána seniora Jána Kmeti 
z pánov Petera Miko a Jána Kalenda záležajúce povere-
níctvo, jeliož zpráva očakáva sa ešte pod trvaním tohoto 
konventu. B. 

9. Na prehliadnutie zápisníc a listín došlých od správy Baldá-
csovskej základiny a prípadne na podatie sem patriacich nárad 

dištriktuálny konvent vyslal odbor pod predsedníctvom pána 
Ľudovíta Dohnányiho s členami: pp. Štefan Bella, Pavel 
Mudroň, Ján Leška, Karol Ritter, Koloman Bodiczky, 
Dr. Emil Stodola, Jozef Horvát. Zpráva odboru očakáva 
sa v zajtrajšom zasadnutí. B. 

1 0 . K vypracovaniu návrhu na podelenie štátnej na tento rok 
pripadajúcej podpory 

vyslatý je pod predsedníctvom dôst. p. biskupa odbor, jehož 
údami sú pp.: Ján Škripeň, Ján Kmeti, Ján Leška, Kolo-
man Bodiczky, Karel Ritter, Fraňo Trsztyénszky, Jozef 
Holuby, Jozef Horvát, Dr. Emil Stodola a Pavel Mudroň 
a jehož zpráva v zajtrajšom konvente má byť predostretá. B. 

11. Na prezkúmanie návrhu generálneho pensíjneho ústavu dôst. 
pánom biskupom Pavlom Zelenka vypracovaného, ako i na predo-
stretie prípadných nárad 

poveruje sa pod predsedníctvom p. Ľudovíta Dohnányiho 
odbor z pánov Kolómana Schönwiszner, Jána Kmeti, Miero-
slava Kovalevský a Pavla Roy záležajúci, s tým vyzvaním, 
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aby mienku svoju o tomto návrhu sdelil zajtrajšiemu za-
sadnutiu. " B. 

12. Na preštudovanie lektikálnej krivdy orosvárskej 
pod predsedníctvom Jána Ružiaka, dištr. fiškála,v vysiela sa 
povereníctvo, pozostávajúce z pánov Dr. Miloša StefanoviČa, 
Matúša Dulu a Karia Hackera s prosbou, aby mienku svoju 
v zajtrajšom zasadnutí predostrelo. B. 

13. Predostreté boly práce, vyhotovené v záležitosti v TurČ. Sv. 
Martine založiť sa majúceho augs. vyzn. ev. gymnásia s naukosdeľnou 
rečou slovenskou. 

Práce tieto vydávajú sa p. Miloslavovi Krčmérymu 
ako referentovi s úpravou, aby zprávu o nich zajtrajšiemu 
konventu predložil. B. 

14 . Nitriansky seniorát predostiera konventuálne uzavretie o 
osamostatnení šalgovského missíjneho kruliu. 

Cieľom sdelenia mienky na zajtrajšom konvente oddáva 
sa odboru, pozostávajúcemu pod predsedníctvom p. Matúša 
Dulu z pánov Jozefa Holubyho a Pavla Roya. B. 

15. Zasadnutie konventuálne dňa 24. augusta otvoril dôstojný 
pán biskup krátkym modlitebným vzdychom. 

Prv, než pristúpilo sa k denniemu poriadku, povstal p. Dr. Matej 
Dobrovits, vyslanec prešporskomestského seniorátu, a osvedčil, že 
menšina dištriktu, pominutá súc pri včerajších voľbách, ťahá z toho 
konsekvenciu, na ďalších rokovaniach konventuálnych účasť brať ne-
bude a z konventu odchodí. 

v 
Nato p. Dr. Miloš Stefanovič navrhnul, aby sa v zápisnici za-

značilo, že k tomuto exodu menšiny nikto nezavdal príčiny, lebo 
väčšina pri včerajších voľbách vo všetkom prísne zákona sa držala 
a neurazila nikoho, lebo len svojho zákonného práva použila. Ale 
kečľ i Jeho Excellencia svetský p. predseda, i Jeho Dôstojnosť du-
chovný p. predseda žiadali zavrhnutie návrhu preto, lebo kecľ by 
bol prijatý, vrhnutý by bol Čo i len tieň upodozrenia zčiastky na 
konvent, akoby včera nezákonnitosti sa bol dopustil, zčiastky i na 
predsedníctvo, akoby ono alebo nebolo chcelo alebo nebolo vedelo 
prekaziť takú nezákonnitosť, kdežto včera zachovaný bol zákon v kaž-
dom smere Čo najprísnejšie, — navrhovateľ uspokojil sa s týmto 
osvedčením predsedníctva a návrh odvolal, na čo 

konvent prešiel k denniemu poriadku. J. 

16. Dôstojný pán biskup v súvise s tým, čo už vo výroČitej 
zpráve svojej o veľkom svojom zamestnaní povedal, odporúča kon-
ventu, aby do života uviedol §§. 140. a 303. nového cirkevného zá-
kona, tedy, aby sa postaral o druhého kňaza k boku biskupovmu 
a o správcu biskupovej kancellárie. 

Dištriktuálny konvent po dlhšom rokovaní záležitosť 
ustanovenia druhého farára k boku biskupovmu odkazuje na 

2* 



— 20 — 

štatutárny výbor, ktorý pri riešení tejto otázky do ohľadu 
má vziať to, ako druhé dištrikty uvádzať budú do života 
túto ustanovizeň. Ale vzhľadom na to, aby sa dôst. p. bisku-
povi, prácami kancellárskymi príliš obťaženému, poskytla 
pomoc hnecľ, dištr. konvent vyhovuje žiadosti dôst. p. biskupa 
tým spôsobom, že určuje už teraz na plat správcu kancel-
lárié predbežne na jeden rok 600 zl. z tej čiastky dôchodkov 
Baldácsovskej základiny, ktorá je pre senioráty určená. J . 

17. Ohľadom na to, Čo v súvise s výročnou zprávou biskupskou 
vyslanec prešporskostoličného seniorátu p. Koloman Beniczky ako 
dotaz upravený na Jeho Dôstojnosť predniesol, že ako je to, keď na 
najvyššom cirkevnosúdobnom fórume osvobodený p. Attila Újhelyi, 
inšpektor cirkve turianskej, dosiaľ do úradu inšpektorského pri tejže 
cirkvi nazpät uvedený nebol, dôstojný p. biskup odpovedá, že aktá 
generálneho konsistória, na túto pravotu sa vzťahujúce, cieľom zákon-
ného vybavenia riadne boly doposlané na kompetentné fórum turčian-
skeho seniorátu, odkiaľ ani zprávy ani sťažnosti na dištrikt nedošlo, 
následkom čoho na tomto dištriktuálnom konvente o veci tejto uza-
vretie vynesené byť nemôže. 

Konvent odvetu Jeho Dôstojnosti prijal v známosť. J . 

18. A) Pri bode 10. minuloročnej zápisnice, týkajúcom sa za-
okrytia trov synodálnych, dôst. p. biskup oznamuje, že synodálne 
trovy pri centre učinily do 21. mája 1893 spolu 3773 zl. 73 kr. a 
že z toho na náš dištrikt pripadajúcich 728 zl. 38 kr. zaplatené bolo 
z tých 1000 zlatých, ktoré minuloročný konvent zo štátneho paušálu 
určil bol na tento cieľ. 

Vzato v odobrujúcu známosť. J . 

B) Súčasne s týmto bodom dôst. p. biskup donáša na vedomie 
konventu, že synodálne trovy jednotlivých seniorátov, o ktorých minulo-
ročný konvent vyslovil, že ich seniorátom tak ako i cirkvi prešpor-
skej za professorských synodálov dľa možnosti vynahradiť sa vyna-
snaží, obnášaly posiaľ: v Orave (jeden vyslanec) 342 zl. 50 kr., 
v Liptove (jeden vyslanec) 355 zl., v Mošoni (dva vysl.) 520 zl. 90 kr., 
v Nitre (štyria vysl.) 1063 zl. 75 kr., v Prešporku meste (jeden vysl.) 
456 zl., v prešporskom lyceume (dvaja vysl.) 651 zl. 85 hr., v preš-
porskom stoličnom senioráte (dvaja vysl.) 544 zl. 53 kr., v Trenčíne 
(dvaja vysl.) 479 zl., v Turci (dvaja vysl.) 500 zl., spolu 4913 zl. 53 kr. 

Konvent uzaviera, aby sa tento soznam držal v evi-
dencii, ale náhrady na tento rok ešte žiadnej nedáva, lebo 
stav kassy nateraz toho nedopúšťa. J. 

C) Konečne v súvise s týmto predsedajúci p. biskup predkladá 
zprávu o účtoch, týkajúcich sa synodálnej práce dôst. p. biskupa 
Pavla Zelenku, pod názvom „Igénytelen javaslat" vydanej a svojho 
Času i všetkým cirkvám doposlanej. Celý výdavok pri tomto diele, 
v 1000 výtiskoch tlačenom, činil 1358 zl. 40 kr., z čoho na náš 
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dištrikt pripadá 262 zl. 11 kr., Čo zaokryté bolo predbežne ako spo-
ločný výdavok skrze dištrikty tým spôsobom, že by sa to nahradilo 
dištriktom skrze tých, ktorí výtisky menovaného diela prijali. 

Konvent uzaviera, aby sa od cirkví po jednom zlatom 
za výtisk sinkassovalo a do dištriktuálnej pokladnice od-
viedlo. J . 
v 

19. Čítaný bol prípis osvieteného pána baróna Desidera Prónay, 
generálneho inšpektora, daný 21. júna 1893, ktorým svoláva gene-
rálny konvent štyroch ev. dištriktov do Budapešti na deň 4. októbra 
t. r., pod jedným uvedomujúc, že v predchádzajúci deň 3. oktobra 
o 6 hod. večer bude predkonventuálna porada. 

Keď následkom toho prikročiť sa malo k volbe vyslancov, z nášho 
dištriktu na tenže generálny konvent ísť majúcich, povstal Jeho Ex-
cellencia p. Martin Szentiványi, svetský predseda, a oznámil, že pre 
veľkú neduživosť telesnú konventu dalej predsedať nemôže a z kon-
ventu odísť je nútený. 

Konvent oznámenie toto vzal v bôľnu známosť a súhlasne pri-
pojil sa k slovám, ktorými dôstojný pán biskup tlumočil vdaku za 
taktické a spravedlivé vedenie konventu a úprimné želanie, aby 
Hospodin posilnil a v dobrom zdraví na dlhé roky udržal Jeho 
Excellenciu. 

Po odchode Jeho Excellencie zaujal v smysle cirkevného rádu 
spolupredsednícky stolec najstarší prítomný seniorálny dozorca, veľkom, 
p. Ludvik Dohnaný i a v rokovaní konventu pokračovalo sa dalej. 

Dištriktuálny konvent v smysle zákona §. 114. lit. p), 
dľa 101 farárskych staníc v dištrikte sa nachádzajúcich vy-
siela na generálny konvent vedľa dištr. riadneho predsta-
venstva 12, poverujúcimi listinami opatrených vyslancov, a 
síce farárov: Jura Janoška (s diurnom), Jána Šimkovic 
(s diurnom), Pavla Zoch, Ludvika Boor, Miloslava Krčméry, 
Jána Laco; svetských: Ludvika Dohnányiho, Pavla Mudroň, 
Dr. Jána VanoviČ, Štefana Fajnor, Matúša Dula a Jozefa 
Országh. J . 

2 0 . Predložené boly nasledujúce výnosy vys. ministeria kultu a 
osvety : 

1. Zo 6. aug. 1892 č. pr. 1703. Šematismus Uhorska sa od-
porúča. 

2. Zo 4. aug. 1892 č. pr. 1670. Výnos uh. kr. ministra obchodu 
o bezplatnom odosielaní úradných listov do cudzozemská. 

3. Zo 14. aug. 1892 č. 32485. O práve verejnosti V. triedy 
mestského kat. gymnásiuma vo Félegyháze. 

4. Zo 14. okt. 1892 č. 43734. Emil Heinlein prijíma sa za ži-
linského katechetu. 

5. Zo 7. sept. 1892 č. 38170. Lähnovskému 6-triedovému gym-
násiumu v Šoprone dáva sa na r. 1892/3, 1893/4 a 1894/5 právo 
verejnosti. 



— 22 — 

6. Z 11. sept. 1892 č. 39441. Albert Hábel, žiak VII. gymn. 
triedy v Senteši, utiekol pred disciplinárnym vyšetrovaním, a preto 
nemôže byť prijatý ani za riadneho ani za mimoriadneho žiaka. 

7. Z 29. sept. 1892 č. 34794. Štyri triedy katol. gymnásiuma 
v Keszthelyi postupne 1892—1896 doplňujú sa na osem tried a 
gymnásiumu dáva sa právo verejnosti. 

8. Z 8. okt. 1892 č. 38166. Vacovskému katol. gymnásiumu 
dáva sa právo verejnosti a právo zkúšky maturitnej na r. 1892—3. 

9. Z 9. okt. 1892 č. 44629. Odporúča sa „Jó egészség naptára". 
10. Zo 14. okt. 1892 č. 41583. Rudolf Stock, gymn. žiak, vy-

tvára sa pre falšovanie svedectva zo všetkých stredných škôl krajiny. 
11. Zo 17. okt. 1892 č. 39410. Vilhelm Kiss vytvára sa zo 

všetkých stredných škôl krajiny. 
12. Z 8. okt. 1892 č. 44000. O útulňach malých detí. 
13. Z 24. okt. 1892 č. 43496. Žiactvu povoľujú sa cestovné 

železničné lístky do kúpeľov za zníženú cenu. 
14. Z 25. okt. 1892 č. 47230. Školská kniha: „Grundriss der 

Geografie und Geschichte etc. von Professor Wilhelm Pütz" za-
kazuje sa. 

15. Z 12. nov. 1892 č. 49463. O vydávaní bez kolku matrič-
ných výťahov, potrebných pre pozemnoknižné vložky. 

16. Z 22. nov. 1892 č. 27015. Nakladá sa kupovanie školských 
stenových máp stolice predstavujúcich. 

17. Z 21. nov. 1892 č. 53239. Denníky pre detské útulne do-
stať v universitnej kníhtlačiarni. 

18. Z 21. nov. 1892 č. 53240. O popise školopovinných detí. 
19. Z 19. nov. 1892 č. 30157. Výnos ministerstva vnútra o za-

tvorení škôl v Čase epidemických a chytľavých nemocí. 
20. Z 20. Z 30. nov. 1892 č. 53531. Oznam súbehu na Jetimské 

štipendium. 
21. Zo 17. nov. 1892 č. 44238. V. a VI. triede ev. ref. gym-

násiuma v Hajdúnánási dané bolo právo verejnosti i na r. 1892/3. 
22. Z 28. nov. 1892 č. 54728. Oznam súbehu na Bésánovské 

štipendia pre chovancov na ústavoch učiteľských pripravovieň. 
23. Z 29. novembra 1892 č. 54901. Oznam súbehu na štipen-

dium „Első Ferencz császár"-ovské. 
24. Z 30. nov. 1892 č. 55248. Oznam súbehu na štupendium 

Mária-Tereziánske. 
25. Z 29. nov. 1892 č. 54902. Oznam súbehu na štipendium, 

utvorené zo študijného fondu uhorského hraničného vidieku. 
26. Z 24. dec. 1892 č. 56534. Julius Brettschneider vytvára sa 

zo všetkých stredných škôl uhorských. 
27. Zo 6. jan. 1893 č. 60027. Odporúča sa „Nagy Lexikon", 

vydaný spoločnosťou „Pallas". 
28. Z 12. jan. 1893 č. 49363. Výnos o úmrtí vojenských vdov 

a sirôt, požívajúcich zaopatrenie. 
29. Z 27. jan. 1893 č. 4668. Ministerský výnos o zamenení 

5% úpisov na 4% korunovú menu. 
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30. Z 8. jan. 1893 č. 1743. Sátoraljaújhelskému katol. vyššiemu 
gymnásiumu dané bolo právo verejnosti a právo maturitnej zkúšky 
na r. 1892/3. 

31. Zo 14. febr. 1893 č. 301 pras. Pozvanie na predplatenie 
riadnych ročných oznámení štatistického úradu. 

32. Z 23. febr. 1893 č. 361 pras. Oznámenie, že záložné listy 
uhorskej krajinskej ústrednej sporiteľne prijímajú sa za kauciu. 

33. Z 8. marca 1893 č. 10664. Oznam súbehu na vojenské zá-
kladiny. 

34. Z 19. marca 1893 č. 639. I. a II. triede Jána Röserovskélio 
súkromného gymnásiuma v Budapešti dané je právo verejnosti na 
1892/3. školský rok. 

35. Z 23. marca 1893 č. pr. 699. Druhý krajinský telocvičný 
závod uhorských žiakov. 

36. Z 24. marca 1893 č. 8520. Nové mapy sa odporúčajú. 
37. Z 23. marca 1893 č. 9071. Katol. vyššiemu gymnásiumu 

vo Veľkom Karole dané je na r. 1892/3 právo verejnosti a maturitnej 
zkúšky. 

38. Z 23. marca 1893 č. 13044. Eugen Hochfelder, žiak III. 
gymn. triedy v Lučenci, vytvorený bol pre krádež zo všetkých 
stredných škôl krajinských. 

39. Zo 7. apr. 1893 č. 15821. Oznam súbehu na prijatie do 
kadetskej školy. 

40. Z 2. apr. 1893 č. 15290. Oznam súbehu na fundacionálne 
a platené miesta v Ludovica-akademii. 

41. Z 8. apr. 1893 č. pr. 533. Žiada sa spoluúčinkovanie farárov 
a učiteľov pri kynožení pľúcnej choroby dobytka. 

42. Z 25. apr. 1893 č. 8520. Odporúčajú sa pre školskú po-
trebu : oro- a hydrografická mapa krajín koruny Uhorskej ; príručná 
mapa a mapa Pakistíny. 

43. Z 25. apr. 1893 č. 16534. Odporučenie soznamu kníh ku 
orientácii pri gymn. školských knižniciach od prof. dr. Štef. Szemáka. 

44. Z 30. apr. 1893 č. 18524. Zultán Ferenczy, žiak VII. triedy 
gymn. v Hódmezôvásárheli, vytvorený bol zo všetkých krajinských 
gymnásií. 

45. Z 30. apr. 1893 ad č. 15461. Ku sviatkom svobodným pre 
grécko-katol. žiakov, ktoré označené boly v obežníku č. 52266 z r. 
1891, berie sa i grécko-katol. Veľký piatok. 

46. Zo 17. apr. 1893 č. 14893. O matričných výťahoch osôb rodom 
z Francúzska, v Uhorsku sa zdržujúcich a zomrelých, — i naopak. 

47. Z 25. apr. 1893 č. 5445. Pôsobenie učiteľov pri okresných 
spolkoch na podporu chorých. 

48. Z 13. mája 1893 č. 18240. O mimoriadnych naukobehoch 
pre kreslenie. • 

49. Z 21. mája 1893 č. 21801. Oznam súbehu na štipendia pri 
kupeckej akadémii v Rieke. 

50. Z 3. júna 1893 č. 12367. Ladislav Noirts vytvorený je zo 
všetkých krajinských gymnásií. 
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öl . Zo 6. j dna 1893 č. 11916. O.naukobehu pre gymnasiálnych 
učiteľov telocviku v Budapešti. 

52. Z 23. júna 1893 č. 27142. VI. triede katol. gymnásiuma 
vo Félegyháze dané je právo verejnosti na r. 1892/3. 

53. Z 25. júna 1893 Č. 27444. Súkromnému nižšogymn. ústavu 
Jozefa Fekete v Budapešti dané je na r. 1892/3 právo verejnosti. 

54. Zo 16. mája 1893 č. pr. 970. Pravidlá pri zaopatrovaní 
priemyslových a prírodných potrieb vrchností. 

55. Z 23. mája 1893 Č. 8077. Žiaci izraelského náboženstva 
majú sa v sobotné dni osvobodiť od písania, počtovania a kreslenia. 

56. Z 25. júna 1893 č. 28089. Súbeh na miesta pre eis. a kr. 
námorníckych kadetských kandidátov. 

57. Z 26. mája 1893 č. 21078. Odporúča sa „Repertórium roč-
níkov 1868—1892 Néptanítók Lapja". 

58. Z 23. júna 1893 č. 26459. Odporúčajú sa präperáty a 
učebné prostriedky, vyhotovené v präparatoriume Fridr. Rosonovského. 

59. Z 29. júna 1893 č. 1508 pr. Pre millenárnu výstavu majú 
sa vydať pamiatky umelecké. 

60. Ž 30. júna 1893 č. 1235. Organy majú sa nadobývať 
vo vlasti. 

61. Z 21. júla 1893 č. 31805. Vyzvanie, napísať dejepis stred-
ných škôl k milleniumu. 

62. Z 26. júla 1893 č. 19836. Vyzvanie, pestovať cieľuprimerané 
včelárstvo. 

r r v 
63. Z 3. aug. 1893 Č. 34358. Žiaci, ktorí prijímajú podpory zo 

základiny bíršágov, majú sa vykazovať len ministeriumu kultu a 
osvety. 

64. Z 31. júla 1893 č. 35917. Copia maturitného svedectva 
Vazula Jaksicsa. 

65. Z 31. júla 1893 č. 35915. Copia maturitného svedectva 
Zultána Hegedíísa. 

66. Z 8. aug. 1893 Č. pr. 1897. Odporúča sa „Magyarország 
tiszti czim- és névtára." 

Všetky tieto výnosy, nakoľko potrebno bolo v ich 
srny sie zakročiť, boly už kolovaním na vedomie dané a i tu 
sa v známosť berú. B. 

21. Výnosy uh. kr. ministeria kultu a osvety, a síce výnos zo 
dňa 30. júna 1893 č. 29.751 „V záležitosti čistoučitelských s učiteľ-
skými staniciami spojených a do pensie počítanými byt mohúcich dô-
chodkov" a výnos zo dňa 26. mája 1893 Č. 17.143 „O pozatýmnycli 
matričných zápisoch alebo opravách" pre ich dôležitosť v celom ob-
sahu do zápisnice sa vnášajú. 

a) Všetkým dôst. cirkevným hlavným vrchnosťam a 
osv. správnej rade sedmohradského rim.-katol. štátu! 

Údaje výkazov, došlých následkom môjho nariadenia 
pod č. 56.167 z r. 1891 v záležitosti vypátrania čisto učiteľ-
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ských s učiteľskými staniciami spojených a do pensie po-
čítanými byt mohúcich dôchodkov sú s udajami, požiada-
nými tým istým cieľom vo výnose č. 3245 z r. 1890, ako 
aj s výkazmi predostretými pri zavdaných pensionovaniach 
odchylné a nie zriedka v miere tak podstatnej, že viero-
hodnosť údajov je narušená natoľko, že ich použitie stáva 
sa nemožným a nevdojak povstáva domnienka, akoby sa 
centrálna vrchnosť schválne mala zaviesť tým úmyslom, aby 
— ohľadom na ustanovenia 43. zák. čl. z r. 1891, dľa kto-
rého pensia má sa ustáliť dľa čistoučiteľského, v ostatnom 
roku užívaného dôchodku — ustálená bola taká pensia pre 
učiteľov, ktorá by na úkor oprávnenosti prevyšovala riadny 
učiteľský dôchodok. 

Menovite bije do očí, že pred uvedením menovaného 
zákona temer pri každej príležitosti pri učiteľských stani-
ciach značnejšia čiastka dôchodku bola udaná za kántorskú; 
naproti tomu v novšom čase vzaté bolo za kántorský dô-
chodok mnohoráz práve nič, v najviac prípadoch len dô-
chodok zo štól. 

Nespoľahlivosť dát svedčí o tom, že cirkve, dotyčné 
nimi poverení predsedovia Školských stolíc a interessovaní 
učitelia spomenuté dáta vždy premieňajú zodpovedne toho-
Časovým svojim záujmom; no a ani s postavením Školskej 
stolice predsedov, dľa pravidla farárov, hodnovernosť dát 
vlastným podpisom potvrdzujúcich, ani so záujmom udržo-
vateľov škôl nemožno srovnať, aby k platnosti prišly údaje, 
ktoré skutočnému stavu nezodpovedajú. 

So záujmom školu udržujúcej cirkve nie, lebo pensie, 
ktoré mohly by byť nárokované po službách zpred r. 1870, 
prípadne neoprávnene by ju obťažovaly, z čoho nasledovaly 
by mnohé žaloby a uhodnovernitelia falošných údajov boli 
by nielen odsúdení, ale ako vystavitelia falošných doku-
mentov mohli by pritiahnuť na seba i pokutu, spojenú 
s ťažkými následkami. 

Po týchto zkúsenosťach presvedčil som sa, že doterajším 
pokračovaním nemožno zaopatriť v každom ohľade úplné, 
viery hodné dáta o učiteľskom dôchodku koufessionálnych 
škôl, kdežto je i pre ustálenie pensíjnych nárokov učiteľ-
ských i pre prevedenie zákonného usporiadania učiteľských 
platov bezpodmienočne potrebné, aby sa zaopatrily spoľa-
hlivé podrobné dáta o dôchodkoch, spojených so všetkými 
učiteľskými staniciami v krajine. Tým cieľom súčasne upravil 
som administratívne výbory: 

1. aby bezodkladne nariadili okresným slúžnym, do-
tyčné príslušným mestským medzítkam, ustanoviť sa vo 
všetkých obciach okresu v deň vopred určený a tam pri 
spolupôsobení predsedov školských stolíc, ktorí o termíne 
skrze obecné predstavenstvo majú byť uvedomení, a obec-
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ných predstavených vziať do zápisnice čo najzovrubnejšie 
a s posície na posíciu jedňotlive pomenovaný, s jednotli-
vými učiteľskými staniciami spojený a od terajšieho učiteľa 
skutočne užívaný dôchodok, aby jasné bolo, odkedy užíva 
učiteľ terajší plat, z ktorej posície alebo z ktorého prameňa 
koľko užíva, koľko je z toho základný plat a koľko prí-
padná veková prirážka. Dôchodok v prírodninách má sa 
udať tak, ako sa skutočne dáva, ako pšenica, žito atd., 
spolu má byť vzatá i priemerná desaťročná, vrchnostenským 
svedectvom dosvedčená najbližšieho trhu cena týchto prí-
rodní n. 

Dôchodok z učebného platu má byť vykázaný dľa 
4. §. 43. z. Čl. 1891 na základe 5-roČného priemeru; dô-
chodok z pozemku dľa katastrálneho ocenenia. 

2. Zápisnica o skutočnom stave má sa uhodnoverniť 
patričným úradníkom, predsedom školskej stolice, alebo 
povereníkom udržovateľa patričnej školy, prípadne cirkve, 
a úradujúcim učiteľom, prípadne predstaveným obecným. 
Podpisovatelia majú sa predbežne upozorniť, že za udania 
v zápisnici obsažené nielen dobre stoja, ale že, ak by udania 
boly nepravdivé, ako vystavitelia falošných dokumentov 
v smysle stávajúcich zákonov môžu na seba pritiahnuť po-
kutu s ťažkými následkami spojenú. 

3. Cieľom dokázania pravdivosti dát v zápisnici ob-
sažených pripojiť sa majú hodnoverné odpisy všetkých 
dokumentov, na ktorých sa zakladá nárok platu učiteľovho, 
ako kanonická visitácia, vokátor, obecné uzavretie, základná 
listina atd. 

Tu držím za potrebné poznamenať, že v póslednom 
čase jednotlivé cirkve, vedené sebeckými cieľmi, vystavily 
nové vokátory pre svojich učiteľov, v ktorých, odchylne od 
pôvodných, aby vrchnosť zaviedly, vyhlasujú spoločný 
kántorskoučiteľský dôchodok za výlučne učiteľský, a zase 
bez všetkého zovrubnejšieho odôvodnenia rozdeľujú dôchod-
kové posície na spôsob, ktorý zodpovedá ich záujmom. 

PoneváČ takéto zneužitie dovoliť nemožno, preto treba 
bezpodmienočne preukázať i odpis vokátora, ktorý bol 
v platnosti pred uvedením zákona 43. z r. 1891, alebo 
odpis iného, na plat sa vzťahujúceho dokumentu. 

4. Kanonická visitácia, vokátor atd. slúžia na ospra-
vedlnenie tých prameňov, dotyčné platebných posícií, z kto-
rých sostavuje sa niektorý učiteľský dôchodok; naproti tomu 
zápisnica svedčí o tom, ako sa základné posície behom Času 
aplikovaly: tak na príklad kanonická visitácia určuje, koľko 
a Čo každý pár povinný je platiť na kántora-učiteľa; ale 
koľko bolo párov a tak koľko učinil skutočný dôchodok 
z párových poplatkov, to zápisnica preukazuje. Tak je to 
i s platom od školopovinných a aj s inými posíciami. 
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5. Keď sú spomenuté dáta pohromade, predovšetkým 
treba určiť a síce pri najprísnejšom pokračovaní, či daktorý 
učiteľ mimo učiteľstva neprevádza kántorský. na mnohých 
miestach zvonársky, levítsky alebo iný v §. 141. zák. Čl. 
38 : 1868 dovolený úrad alebo hodnosť, v ktorom prípade, 
jestliže z dokumentov pred uvedením 43. zák. čl. 1891 jasne 
vysvitá, Čo sa týka učiteľa ako učiteľa a Čo inej jeho akosti, 
vtedy vo vyššie udanom smysle ustálený súhrnný plat má 
sa rozdeliť dľa dokumentu, v protivnom prípade majú sa 
zo spoločného súhrnného platu stiahnuť všetky tie posície, 
ktoré dľa svojej prirodzenosti vzťahujú sa výlučne na učiteľ-
ský plat. ako na pr. učebný plat, odmena za vyučovanie 
opakujúcej školy, — práve tak posície, ktoré sa vzťahujú 
na inú akosť, na pr. kántorovi patriace štóly, pečenie oblá-
tok atď.; zvyšná summa považovať sa má za spoločný dô-
chodok, ktorý rozdelený na polovice a doplnený platom, 
výlučne učiteľa sa týkajúcim, tvorí tú summu, ktorú vo 
všetkých okolnosťach možno považovať za plat čisto učiteľský. 

6. Ohľadom na to, čo je obsažené v e) bode 4. §-u 43. 
zák. Čl. z r. 1891, môže sa síce vziať do zápisnice, ale pri 
ustálení čisto učiteľského platu do porátania prijať sa nemôže 
byt, bytné, patronátny, doplňujúcu čiastku sriadeného platu 
netvoriaci dar, prirážka miestna alebo dražobná, príslušnosť 
dreva na ohrev školy slúžiaca, paušál kancellársky, dôcho-
dok na vydržiavame pomocníka, a síce nielen jeho hotový 
plat, ale aequivalent jeho prípadného vydržiavania, čo keď 
by zovrubnejšie nebolo určené, má sa ustáliť dľa miestnych 
pomerov. 

7. Pri oddelovaní súhrnného platu stáva sa najviac 
nesprávností a preto účinkujúcim medzítkam má sa prísne 
naložiť, aby pokračovali s naj opatrnejšou obozretnosťou a 
dôslednou prísnosťou, lebo za zápletky, ktoré by mohly po-
vstať následkom ich nedbalého alebo stranníckeho pokračo-
vania, ďalej za urážky práva, dotyčné oškodenie krajin-
ského učiteľského pensíjneho ústavu alebo krajinskej po-
kladnice, môžu byť na zodpovednosť ťahaní. 

8. Prísno prevedenie podrobnej úpravy straniva roz-
delenia dôchodku je potrebné — odhliadnuc od spravedli-
vosti — už i preto, lebo keď by sa niektorá konfessionálna 
škola vyhlásila za štátnu alebo obecnú, vtedy kántorská, 
od učiteľskej odlúčená stanica nemôže ostať bez dôchodku, 
preto aj pomery v jednej alebo druhej akosti konaných 
služieb nemôžu byť určované tak, ako to v poslednom Čase 
jednotlivci chceli by prevádzať. 

9. Pri izraelských učiteľoch prichodí často, že konajú 
i reznícke alebo iné obradové práce, o čom v každom jedno-
tlivom prípade treba sa presvedčiť a dľa horudaného po-
kračovať. 
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lo. O plate učiteľov pri štátnych školách svedčí vy-

menovacia listina, o obecných učiteľoch platebné listiny, 
potvrdené správnym výborom v smysle §. 9. úpravy, vy-
danej pre správne výbory pod Č. 20311/876 dľa zák. čl. 
28 : 1878, a preto je ohľadom učiteľov týchto škôl pokračo-
vanie na tvárnosti miesta nepotrebné. Ale kde čiastku ich 
dôchodku tvoria poplatky v prírodninách alebo prislúcha-
júčnosť poľná, tam má sa s odpisom platebnej listiny pre-
dostrel úradné svedectvo, vzťahujúce sa na peňažnú hodnotu 
týchto posícií. 

11. Pod dosah tohoto môjho nariadenia treba vziať 
učiteľov a učiteľky nielen ľudových škôl, ale i detských 
opatrovien a vôbec učebných ústavov, spomenutých v 1. a 
2. §. 38. zák. čl. 1868 a 1. §. 43. zák. čl. 18917 

12. Súčasne upravený je kr. škôldozorca, aby patrič-
nému právomocenskému úradníkovi dal na vedomie, ktorých 
učebných ústavov učitelia majú riadne platebné listiny, 
ktoré nepotrebujú novšieho zovrubného určovania; podobne 
povinný je škôldozorca v každej vyskytnuvšej sa otázke 
dať potrebnú úpravu; dotaz má sa bezprostredne na neho 
upraviť. 

13. Zápisnice a jej prílohy majú sa skrze školské sto-
lice, nakoľko je učiteľ na to spôsobný, skrze tohoto, v troch 
výtiskoch odpísať a od prítomných podpísať. Jeden exemplár 
má sa oddať bezprostrednej vrchnosti patričnej školy, druhé 
dva exempláre majú sa poslať kr. škôldozorcovi, ktorý po-
vinný je bezodkladne ich prezkúmať, a kecľ zodpovedajú 
požiadavkám tohoto môjho nariadenia, jeden exemplár po-
drží pre vlastný archív, dotyčné základnú knihu, druhý 
ale exemplár sem predostre; v protivnom prípade označí 
nedostatky, vyžiada pri zodpovednej úprave ich doplnenie 
a, keď potrebné, podá zprávu o tom administratívnemu 
výboru. 

14. Kecľ sosbieraly sa dáta o učiteľoch učebných ústavov 
daktorej obce, treba ich bez odkladu odoslať kr. škôldozor-
covi, jehož povinnosťou je každý mesiac zprávu podať ad-
ministratívnemu výboru o napredovaní prác; tiež jeho po-
vinnosťou je rázne súriť odstránenie jestvujúcich snácľ pre-
kážok, a keď by to ostalo bez výsledku, sem zprávu podať. 

15. Vzhľadom na to, že na dosiahnutie spomenutých 
cieľov potrebné je spracovanie dát nielen čo najdokonalejšie, 
ale i čo najskoršie, vyzývam administratívny výbor, aby 
svoje medzítka upravil, aby tieto práce do konca oktobra 
t. r. neomylne dokončili a o napredovaní prác, ako aj o 
možných prekážkach administratívnemu výboru mesačne 
zprávu podali. 

16. Poneváč tieto pri tejto príležitosti takýmto spô-
sobom o učiteľských platoch zadovážené dáta na budúce 
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smerodajnými budú v akýchkoľvek ohľadom učiteľských 
platov vyskytnúť sa mohúcich otázkach, treba už počas 
rokovania na vedomie dať i učiteľovi i patričnému vyslan-
covi školskej stolice, že akákoľvek zmena s učiteľskou sta-
nicou spojeného a teraz ustáleného dôchodku musí sa hnedí 
oznámiť, s označením tej okolnosti, alebo pripojením odpisu 
dokumentu, dotyčné obecného alebo cirkevného uzavretia, 
ktorým sa plat povýšil alebo premenil, lebo v odpornom 
páde dáta tu ostrihané budú smerodajné, z čoho môže 
učiteľom neraz značná škoda povstať. 

Majúc česť nariadenie administratívnym výborom do-
poslané dôst. vrchnosťam dodať, súčasne s úctou prosím, 
aby jeho obsah patričným, pod ich správu patriacim me-
dzítkam, menovite v smysle 9. §. 28. zák. Čl. 1876 sostaveným 
školským stoliciam vo sprievode potrebného návodu sdeliť 
a pod jedným ta ich upraviť ráčili, aby na termín, patrič-
ným právomocenským úradníkom zavčasu určený, k roko-
vaniu sa dostavili a s učiteľskou stanicou spojené práce a 
dáta o dôchodkoch so svedomitou vernosťou soznali, do-
tyčné spolu s hodnoverným odpisom dokumentov za základ 
dôchodku slúžiacich doručili. 

Menovite ráčte upozorniť predsedov školských stolíc, 
ktorí sú dľa pravidla i farári, že nedá sa srovnať s dôstoj-
nosťou ich stavu to ich na doterajších zkúsenosťach spočí-
vajúce počínanie, dľa ktorého, vedení špeciálnym záujmom, 
možno že dobrým úmyslom, ale v protive so spravedli-
vosťou, udávali dáta vždy zodpovedne tohočasovým cieľom, 
z čoho povstaly početné zneužitia neraz na škodu tej školu 
vydržiavajúcej cirkve, jejž prospech chcel sa napomôcť do-
daním falošných dát. 

A hľadiac na to, že svedectvá, vystavené od predsedov 
školských stolíc na úradné upotrebenie, a uhodnovernené 
ich podpismi, majú ráz verejného dokumentu, preto proti 
osvedčovateľom dát, s pravdou sa nesrovnávajúcich, prísne 
sa zakročí v smysle zákonných ustanovení na vystaviteľov 
falošných verejných dokumentov sa vzťahujúcich. 

V Budapešti, 30. júna 1893. 

Ráčte prijať úprimný výraz mojej výtečnej úcty 

Gróf Albin Csáky v. r. 

b) Osvietený a Dôstojný Pane Biskupe! 

Z prípadu, ktorý vyskytnul sa už vo viac seniorátoch 
dotyčné dištriktoch, že totiž jednotliví farári v matrikách 
neprichodiace rodné, sobášne alebo smrtné prípady dľa 
vlastného dobrozdania pozatýmne vniesli do matriky bez 
toho, že by k tomu boli si predbežne vypýtali zakročenie 
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vyššej cirkevnej alebo politickej vrchnosti, mám šťastie Vašu 
Osvietenosť uvedomiť, že to moje doterajšie pri takýchto 
pozatýmnych matričných zápisoch zachovávané pokračo-
vanie, — dľa ktorého vypátranie a ustálenie pozatýmne za-
písanými byť majúcich rodných, sobášnych alebo smrtných 
prípadov prevádza sa cestou naložení, upravených na prí-
slušné administratívne vrchnosti, ktoré nadobudnú potrebné 
dáta v súhlase s interessovanými cirkevnými úradmi do-
tyčné pri ich spolupôsobení, tak že na základe takto na-
dobudnutého a predostretého pokonávacieho materiálu bez-
prostredne pod mojou správou stojace ministerium nariaduje 
prevedenie patričného matrikulárneho zápisu, — dokázalo 
sa nielen zo stanoviska štátoprávneho a administratívneho 
správnym, ale i prakticky cieľuprimeraným a práve za to 
proti tomuto pokračovaniu dosiaľ zo žiadnej strany nikto 
sa ani neozval. A poneváč v otázke vedenia matrík a do-
zoru nad nimi i tak potrebným stalo sa všeobecné zákono-
darné zakročenie, ktoré kým nastúpi, do tých Čias nebolo 
by cieľuprimeraným premeniť vyššie označené, mnou do 
života uvedené pokračovanie, alebo zaviesť^ v jednotlivých 
seniorátoch alebo dištriktoch inú od tamtej odchodnú prax, 
preto mám šťastie Vašu Osvietenosť poprosiť, aby Ste ráčili 
všetky pod Vašou správou stojace matriky vedúce farské 
úrady upraviť, aby o každom, na ich vedomie došlom prí-
pade, v ktorom treba niektorý rodný, sobášny alebo smrtný 
prípad pozatýmne do matriky zaznačiť, alebo svojho Času 
chybný zápis pozatýmne opraviť, hneď Vašej Osvietenosti 
zprávu podaly, ktorú potom Osvietenosť Vaša cieľom na-
riadenia vyšetrovania, na spôsob vyššie označený previesť 
sa majúceho, a cieľom pozatýmneho matričného zápisu alebo 
prevedenia opravy ku mne predostreť bude laskavá. 

Samo sebou rozumie sa, že po prevedení každého po-
zatýmneho matričného zápisu alebo opravy pravidelný výťah 
patričného zápisu treba podať i patričnej právomocnosti 
obyčajným spôsobom tým cieľom, aby sa doplnil druhý 
matričný exemplár, v archíve právomocnosti opatrovaný. 

Príjmiž Osvietenosť atd. 
V Budapešti, 26. mája 1893. 

Gróf Csáky. 
v 

2 2 . Čítaná bola zpráva o stave ľudových škôl v dištrikte evanj. 
a. v. preddunajskom na rok školský 1892/93 v nasledujúcom sostavení: 

1. Liptovský seiliorát. Počet duší 24.968. Od 6—12 rokov 
školopovinných chlapcov 1640, od 6—12 rokov školopovinných 
dievčat 1702, od 6—12 rokov školopovinných dietok 3342; od 13 
do 15 rokov školopovinných chlapcov 558, od 13—15 rokov školo-
povinných dievčat 581, od 13—15 rokov školopovinných dietok 
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1139; od 6—15 rokov školopovinných chlapcov 2198, od 6—15 
rokov školopovinných dievčat 2283, od 6—15 rokov školopovinných 
dietok 4481. — Z týchto chodilo do miestnej národnej školy 1411 
chlapcov, 1500 dievčat, spolu 2911 dietok; do miestnej op'átovacej 
školy 396 chlapcov, 398 dievčat, spolu 794 dietok; do cudzej ná-
rodnej školy 88 chlapcov, 52 dievčatá, spolu 140 dietok; do cudzej 
op'átovacej školy 4 chlapci, 4 dievčatá, spolu 8 dietok; do vyššej 
alebo mešťanskej školy 35 chlapcov, 34 dievčatá, spolu 69 dietok; 
do súkromných ústavov 1 ^dievča; do strednej školy 15 chlapcov, 
1 dievča, spolu 16 dietok. Školu navštevovalo 1949 chlapcov, 1989 
dievčat, spolu 3938 dietok, to jest 88% školopovinných. Do školy 
nechodilo 249 chlapcov, 294 dievčat, spolu 543 dietky. Školu na-
vštevujúci zameškali 38270 poldňov, z týchto 30501 ospravedlne-
ných. Do miestnej národnej školy chodilo cudzích príslušníkov alebo 
iného náboženstva 40 chlapcov, 59 dievčat, spolu 99 dietok. 

Učiteľov bolo 40; z týchto uspôsobilých 30, neuspôsobilých 10, 
32 riadni, 8 pomocných. Cirkevných škôl bolo 32, obecná alebo 
štátna 1; z cirkevných 30 čo vlastnosť cirkevná, 2 prenajaté, všet-
kých 32 v dobrom stave. Učebných siení bolo 41, učiteľských bytov 
36, stromových školiek 12, telocvičien 20, čiernych písacích tabúľ 
70, stenových čítacích tabúľ 418, stenových máp 95, zemegúľ 23, 
prírodovedeckých nástrojov 596, fysickýcli 56, svázkov kníh 1973. 
Vystavená 1 škola. 

Ročný dôchodok škôl: v hotovosti 10.674 zl., v prírodninách 
7761, spolu 18435 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 18435 zl., 
s ročným dôchodkom 2201 zl.; školný kapitál 5200 zl., ktorého 
ročné úroky donášajú 272 zl., z učebného platu došlo 3234 zl., 
z obecnej podpory 1260 zl., z cirkevnej podpory 11184 zl., z dru-
hých prameňov 284 zl., súhrnný ročný dôchodok 18435 zl. Z tohoto 
vynaloženo na plat riadnych učiteľov 16455 zl., na plat pomocných 
učiteľov 740 zl., na opravy 427 zl., na učebné prostriedky 150 zl., 
na druhé potreby 663 zl., súhrnný ročný výdaj 18435 zl. 

2. Mošoňský seiliorát. Počet duší 7966. Od 6—12 rokov školo-
povinných chlapcov 506, dievčat 488, spolu 994; od 13—15 rokov 
školopovinných chlapcov 170, dievčat 168, spolu 338; od 6—15 
rokov školopovinných chlapcov 676, dievčat 656, spolu 1332. — 
Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 501 chlapcov, 485 
dievčat, spolu 986 dietok; do miestnej op'átovacej školy 168 chlapcov, 
168 dievčat, spolu 336 dietok; do cudzej národnej školy 1 chlapec, 
2 dievčatá, spolu 3 deti; do strednej školy 1 chlapec. Do školy 
chodilo 671 chlapcov, 655 dievčat, spolu 1326 dietok, to jest 100% 
školopovinných. Do školy nechodilo 5 chlapcov, 1 dievča, spolu 6 
detí. Školu navštevujúci zameškali 15.790 poldňov. Pre nedbalosť 
potrestaní 2 rodičia. — Do miestnej národnej školy chodilo cudzích 
príslušníkov alebo iného náboženstva 7 chlapcov, 6 dievčat, spolu 
13 dietok. v 

Učiteľov bolo 12 a títo všetci sú uspôsobili a riadni. Skôl bolo 
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9, tieto všetky sú vlastnosť cirkve a v dobrom stave. Učebných 
siení bolo 12, učiteľských bytov 11,* stromových školiek 5, čiernych 
písacích tabúľ 21, stenových čítacích tabúľ 159, stenových máp 41, 
zemegúľ 9, prírodovedeckých nástrojov 257, fysických 64, sväzkov 
kníh 562. 

Ročný dôchodok školský: v hotovosti 5318 zl.. v prírodninách 
3027 zl., spolu 8345 zl. Hodnota nepohnuteľného majetku 13.200 zl. 
s ročným dôchodkom 975 zl. Školný kapitál 4100 zl., ktorého ročné 
úroky donášajú 208 zl. Z učebného platu došlo 419 zl., z obecnej 
podpory 1664 zl., z cirkevnej podpory 4938 zl., z iných prameňov 
141 zl., súhrnný rocny dôchodok 8345 zl. Z tohoto vynaloženo na 
plat riadnych učiteľov 7566 zl., na opravy 407 zl., na učebné pro-
striedky 71 zl., na iné potreby 301 zl., súhrnný ročný výdaj 8345 zl. 

3. Nitriansky seniorát. Počet duší 52303. Od 6—12 rokov 
školopovinných chlapcov 3268, dievčat 3338, spolu 6606; od 13—15 
rokov školopovinných chlapcov 1231, dievčat 1186, spolu 2417; 
od 6—15 rokov školopovinných chlapcov 4499, dievčat 4524, spolu 
9023. — Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 2606 chlapcov, 
2599 dievčat, spolu 5205 dietok; do miestnej opätovacej školy 397 
chlapcov, 336 dievčat, spolu 733 dietky; do cudzej národnej školy 
62 chlapci, 62 dievčatá, spolu 124 dietky; do cudzej opätovacej 
školy 37 chlapcov, 10 dievčat, spolu 47 dietok; do vyššej alebo 
mešťanskej školy 24 chlapci, 30 dievčat, spolu 54 dietky; do sú-
kromného ústavu 7 dievčat; do strednej školy 30 chlapcov. Školu 
navštevovalo 3156 chlapcov, 3044 dievčatá, spolu 6200 dietok, t. j. 
69% zo školopovinných. Do školy nechodilo 1343 chlapci, 1480 
dievčat, spolu 2823 dietky. Školu navštevujúci zameškali 95577 pol-
dňov. Pre zameškanie potrestano 51 rodičov. Do miestnej národnej 
školy chodilo cudzích príslušníkov alebo iného náboženstva 37 chlapcov, 
34 dievčatá, spolu 71 dietok. 

Učiteľov bolo 71; z týchto 43 uspôsobili, 28 neuspôsobilých, 
41 riadni, 30 pomocných. Cirkevných škôl bolo 63, obecných alebo 
štátnych 4. Z cirkevných škôl bolo 52 čo vlastnosť cirkevná, 11 pre-
najatých ; 52 v dobrom, 11 ale v zlom stave. Učebných siení bolo 
73, učiteľských bytov 56, stromových školiek 32, telocvicien 11, 
čiernych písacích tabúľ 103, stenových čítacích tabúľ 711, stenových 
máp 129, zemegúľ 40, prírodovedeckých nástrojov 416, fysických 
119, sväzkov kníh 624. Opraveno 8 škôl, vystavené 4 školy. 

Ročný dôchodok škôl; v hotovosti 21262 zl.; v prírodninách 
9183 zl., spolu 30445 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 29190 zl. 
s ročným dôchodkom 1481 zl., kapitál 5000 zl., úroky 250 zl. Z učeb-
ného platu došlo 3920 zl., zo štátnej podpory 1341 zl., z obecnej 
podpory 2346 zl., z cirkevnej podpory 20621 zl., z druhých pra-
meňov 486 zl., súhrnný ročný dôchodok 30445 zl. Z toho vynalo-
ženo: na plat riadnych učitelov 19996 zl., na plat pomocných učiteľov 
2432 zl., na opravy 6748 zl., na učebné prostriedky 298 zl., na 
druhé potreby 971 zl., súhrnný ročný výdaj 30445 zl. 
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4. Oravský seiliorát. Počet duší 7012. Od 6—12 rokov školo-
povinných chlapcov 385, dievčat 377, spolu 762; od 13—15 rokov 
školopovinných chlapcov 141, dievčat 136, spolu 277; od 6—15 
rokov školopovinných chlapcov 526, dievčat 513, spolu 1039. Z týchto 
chodilo: do miestnej národnej školy 356 chlapcov, 356 dievčat, spolu 
712 dietok; do miestnej opätovacej školy 108 chlapcov, 109 dievčat, 
spolu 217 dietok; do cudzej národnej školy 12 chlapcov, 19 dievčat, 
spolu 31 dietok; do cudzej opätovacej školy 3 chlapci a 3 dievčence, 
spolu 6 detí; do vyššej alebo mešfanskej školy 2 chlapci; do sú-
kromnej školyv 1 chlapec a 1 dievča, spolu 2 deti; do strednej školy 
6 chlapcov. Školu navštevovalo 488 chlapcov, 488 dievčat, spolu 
976 dietok, t. j. 94% zo školopovinných. Do školy nechodilo 38 
chlapcov, 25 dievčat, spolu 63 dietky. Školu navštevujúci zameškali 
1663 poldni. Pre nedbalosť pokutovaní 2 rodičia. Do miestnej ná-
rodnej školy chodilo cudzích príslušníkov alebo iného náboženstva 
10 chlapcov, 10 dievčat, spolu 20 dietok. 

Učiteľov bolo 10, a títo všetci sú uspôsobili a riadni. Škôl bolo 
cirkevných 10 a všetky v dobrom stave. Učebných siení bolo 11, 
učiteľských bytov 10, stromové škôlky 4, telocvičná 1, čiernych písa-
cích tabúľ 19, stenových čítacích tabúľ 361, stenových máp 113, 
zemegúľ 13, prírodovedeckých nástrojov 165, fysických 80, sväzkov 
kníh 736. Vystavená 1 škola. 

Ročný dôchodok škôl: v hotovosti 2412 zl., v prírodninách 
1943 zl., spolu 4355 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 450 zl., 
s ročným dôchodkom 35 zl.; školný kapitál 1100 zl., ktorého ročné 
úroky donášajú 82 zl. Z učebného platu došlo 910 zl., z obecnej 
podpory 26 zl., z cirkevnej podpory 3302 zl., súhrnný ročný dô-
chodok 4355 zl. Z tohoto vynaloženo: na plat riadnych učiteľov 
4094 zl., na opravy 37 zl., na učebné prostriedky 128 zl., na iné 
potreby 96 zl., súhrnný ročný výdaj 4355 zl. 

5. Prešporský mestský seniorát. Počet duší 8744. Od 6—12 
rokov školopovinných chlapcov 589, dievčat 494, spolu 1083; od 
13—15 rokov školopovinných chlapcov 227, dievčat 211, spolu 438; 
od 6—15 rokov školopovinných chlapcov 816, dievčat 705, spolu 
1521. Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 577 chlapcov, 
485 dievčat, spolu 1062 dietky; do miestnej opätovacej školy 73 
chlapci, 94 dievčatá, spolu 167 dietok; do cudzej národnej školy 17 
chlapcov, 21 dievčat, spolu 38 dietok; do cudzej opätovacej školy 
51 chlapcov, 1 dievča, spolu 52 dietky; do súkromného ústavu 58 
dievčat; do strednej školy 89 chlapcov, do vyššej dievčenskej školy 
37 dievčat. Školu navštevovalo 807 chlapcov, 696 dievčat, spolu 
1503 dietky, t. j. 99% zo školopovinných. Do školy nechodilo 9 
chlapcov, 9 dievčat, spolu 18 dietok. Školu navštevujúci zameškali 
30257 poldňov. Pre zameškanie potrestano 196 rodičov. Do miestnej 
národnej školy chodilo cudzích príslušníkov alebo iného náboženstva 
59 chlapcov, 45 dievčat, spolu 104 dietky. 

Učiteľov bolo 19, a títo všetci sú uspôsobili; 18 sú riadni, 
3 
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v 
1 pomocný. Skôl bolo 6, všetky sú vlastnosť cirkve a v dobrom 
stave. Učebných siení bolo 17, učiteľských bytov 4, telocvičný 3, 
čiernych písacích tabúľ 27, stenových čítacích tabúľ 102, stenových 
máp 46, zemegúľ 6, prírodovedeckých nástrojov 471, fysických 125, 
sväzkov kníh 410. 

Ročný dôchodok škôl: v hotovosti 15214 zl., v prírodninách 
310 zl., spolu 15524 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 1000 zl., 
ktorého ročný dôchodok je 40 zl. Školný kapitál 1700 zl., z kto-
rého ročné úroky donášajú 134 zl., z učebného platu došlo 2020 zl„ 
z cirkevnej podpory 13300 zl., z iných prameňov 30 zl., súhrnný 
ročný dôchodok 15524. Z tohoto vynaloženo na plat riadnych učiteľov 
14380 zl., na plat pomocného učiteľa 400 zl., na opravy 275 zl., na 
učebné prostriedky 216 zl., na iné potreby 253 zl., súhrnný ročný 
výdaj 15524 zl. 

6. Prešporský stoličný seniorát. Počet duší 15044. Od 6—12 
rokov školopovinných chlapcov 1059, dievčat 1007, spolu 2066; od 
13 — 15 rokov školopovinných chlapcov 379, dievčat 366, spolu 745; 
od 6—15 rokov školopovinných chlapcov 1438, dievčat 1373, spolu 
2811. Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 791 chlapcov, 
749 dievčat, spolu 1540 dietok; do miestnej opätovacej školy 223 
chlapci, 238 dievčat, spolu 497 dietok; do cudzej národnej školy 
251 chlapcov, 246 dievčat, spolu 497 dietok; do cudzej opätovacej 
školy 94 chlapci, 82 dievčatá, spolu 176 dietok; do vyššej alebo 
mešťanskej školy 49 chlapcov, 31 dievčat, spolu 80 dietok; do sú-
kromného ústavu 1 chlapec, 1 dievča, spoluv2 deti; do strednej školy 
17 chlapcov, 1 dievča, spolu 18 dietok. Školu navštevovalo 1426 
chlapcov, 1348 dievčat, spolu 2774 dietok, t. j. 99% zo školopovin-
ných. Do školy nechodilo 12 chlapcov, 25 dievčat, spolu 37 dietok. 
Školu navštevujúci zameškali 35155 poldňov, z týchto 27326 ospra-
vedlnených. Do miestnej národnej školy chodilo cudzích príslušníkov 
alebo iného náboženstva 66 chlapcov, 47 dievčat, spolu 113 dietok. 

Učiteľov bolo 31; z týchto 28 uspôsobilých a 3 neuspôsobilí, 
30 riadnych a 1 pomocný. Cirkevných škôl bolo 18, obecné alebo 
štátne 3ČZ cirkevných škôl bolo 16 v dobrom, 2 ale v zlom stave. 
Učebných siení bolo 26, učiteľských bytov 23, stromových školiek 
5, telocvičňa 1, čiernych písacích tabúľ 41, stenových čítacích tabúľ 
362, stenových máp 73, zemegúľ 29, prírodovedeckých nástrojov 
1204, fysických 120, sväzkov kníh 1492. Opravené boly 3 školy, 
vystavená 1 škola. 

Ročný dôchodok školy: v hotovosti 9689 zl., v prírodninách 
4064 zl., spolu 13753 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 22340 zl. 
s ročným dôchodkom 1086 zl., školný kapitál 30664 zl., ktorého 
ročné úroky donášajú 1649 zl. Z učebného platu prišlo 1844 zl., 
z obecnej podpory 1732 zl , z cirkevnej podpory 7269 zl., z druhých 
prameňov 173 zl., súhrnný ročný dôchodok 13753 zl. Z toho vy-
naloženo: na plat riadnych učiteľov 12186 zl., na plat podučiteľa 
545 zl., na opravu 355 zl., na učebné prostriedky 74 zl . ? na druhé 
potreby 593 zl., súhrnný ročný výdaj 13753 zl. " 
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7. Trenčiansky seniorát. Počet duší 20950. Od 6—12 rokov 
školopovinných chlapcov 1254. dievčat 1260, spolu 2514; od 13—15 
rokov školopovinných chlapcov 501, dievčat 492, spolu 993; od 
6—15 rokov školopovinných chlapcov 1755, dievčat 1752, spolu 
3507. Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 1052 chlapci, 
1010 dievčat, spolu 2062 dietok; do miestnej opätovacej školy 54 
chlapci, 28 dievčat, spolu 82 dietok; do cudzej národnej školy 31 
chlapcov, 27 dievčat, spolu 58 dietok; do cudzej opätovacej školy 
1 dievča; do vyššej alebo mešťanskej školy 1 chlapec; do strednej 
školy 1 chlapec. Školu navštevovalo 1139 chlapcov, 1066 dievčat, 
spolu 2205 dietok, t. j. 63% zo školopovinných. Do školy nechodilo 
616 chlapcov, 686 dievčat, spolu 1302 dietky. Školu navštevujúci 
zameškali 44661 poldňov. Do miestnej národnej školy chodilo cudzích 
príslušníkov alebo iného náboženstva 28 chlapcov, 12 dievčat, spolu 
40 dietok. 

Učiteľov bolo 30; z ktorých sú 18 uspôsobili, 12 ale neuspôsobi-
lých; 19 riadnych, 11 pomocných. Cirkevných škôl bolo 26, obecných 
alebo štátnych 1; 25 čo vlastnosť cirkve, 1 prenajatá; 24 v dobrom, 
2 ale v zlom stave. Učebných siení bolo 28, učiteľských bytov 27, 
stromových školiek 15, telocvičien 4, čiernych písacích tabúľ 38, 
stenových Čítacích tabúľ 417, stenových máp 43, zemegúľ 16, prírodo-
vedeckých nástrojov 167, fysickýcli 74, sväzkov kníh 307. Vystavené 
2, opravená 1 škola. 

Ročný dôchodok školský: v hotovosti 4770 zl.; v prírodninách 
4547 zl., spolu 9317 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 18200 zl., 
s ročným dôchodkom 1016 zl. Kapitálu 2690 zl., úroky z neho 180 zl. 
Z učebného platu došlo 1421 zl., z obecnej podpory 62 zl., z cirkev-
nej podpory 6005 zl., z iných prameňov 633 zl., súhrnný ročný dô-
chodok 9317 zl. Z tohoto vynaloženo: na plat riadnych učitelov 
7995 zl., na plat pomocných učitelov 795 zl., na opravy 230 zl., na 
ýčebné prostriedky 69 zl., na iné potreby 228 zl., súhrnný ročný 
výdaj 9317 zl. 

8. Turčiansky seniorát. Počet duší 20958. Od 6—12 rokov 
školopovinných chlapcov 1346, dievčat 1250, spolu 2596; od 13—15 
rokov školopovinných chlapcov 516, dievčat 490, spolu 1006; od 
6—15 rokov školopovinných chlapcov 1862, dievčat 1140, spolu 3002. 
Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 1091 chlapcov, 957 
dievčat, spolu 2048 dietok; do miestnej opätovacej školy 45 chlapcov, 
41 dievčat, spolu 86 dietok; do cudzej národnej školy 36 chlapcov, 
63 dievčatá, spolu 99 dietok; do cudzej opätovacej školy 3 chlapci, 
3 dievčatá, spolu 6 dietok; do vyššej alebo mešťanskej školy 6 chlap-
cov, 16 dievčat, spolu 22 dietok; do súkromného ústavu 3 chlapci, 
2 dievčatá, spolu 5 dietok; do strednej školy 17 chlapcov. Školu 
navštevovalo 1211 chlapcov, 1086 dievčat, spolu 2297 dietok, t. j. 64% 
zo školopovinných. Do školy nechodilo 651 chlapcov, 654 dievčatá, 
spolu 1305 dietok. Školu navštevujúci zameškali 12502 poldni. Do 
miestnej národnej školy chodilo cudzích príslušníkov alebo iného ná-
boženstva 212 chlapcov, 165 dievčat, spolu 377 dietok. 3* 

i 
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Učiteľov bolo 40; z týchto 19 uspôsobilých, 21 neuspôsobilých ; 
31 riadnych, 9 pomocných. Cirkevných škôl bolo 39. Z cirkevných 
škôl bolo 36 čo vlastnosť cirkve, 3 ale prenajaté; 20 v dobrom, 10 
ale v zlom stave. Učebných siení bolo 41, učiteľských bytov 37, 
stromových školiek 9, telocvične 2, čiernych písacích tabúľ 52, steno-
vých čítacích tabúľ 614, stenových máp 70, zemegúľ 24, prírodo-
vedeckých nástrojov 325, fysických 116, sväzkov kníh 400. Opravená 
1 škola. 

Ročný dôchodok škôl: v hotovosti 6497 zl., v prírodninách 
6488, spolu 12985 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 17950 zl., 
s ročitým dôchodkom 838 zl.; kapitálu 350 zl., jeho úroky 17 zl. 
Z učebného platu došlo 5037 zl., z obecnej podpory 105 zl., z cir-
kevnej podpory 6884 zl., z iných prameňov 104 zl., súhrnný ročný 
dôchodok 12985 zl. Z toho vynaloženo: na plat riadnych učiteľov 
10623 zl., na plat pomocných učiteľov 1669 zl., na opravy 322 zl., 
na učebné nástroje 78 zl., na iné potreby 293 zl., súhrnný ročný 
výdaj 12985 zl. 

Spolu: PoČeť duší 157945. Od 6—12 rokov školopovinných 
chlapcov 10047, dievčat 9916, spolu 19963; od 13—15 rokov školo-
povinných chlapcov 3723, dievčat 3630, spolu 7353 dietok; od 6—15 
rokov školopovinných chlapcov 13770, dievčat 13546, spolu 27316. 
Z týchto chodilo: do miestnej národnej školy 8385 chlapcov, 8141 
dievčat, spolu 16526 dietok; do miestnej opätovacej školy 1464 
chlapci, 1412 dievčat, spolu 2877 dietok; do cudzej národnej školy 
498 chlapcov, 492 dievčatá, spolu 990 dietok; do cudzej opätovacej 
školy 192 chlapci, 104 dievčatá, spolu 296 dietok; do vyššej alebo 
mešťanskej školy 127 chlapcov, 152 dievčatá, spolu 279 dietok; do 
súkromného ústavu 5 chlapcov, 70 dievčat, spolu 75 dietok; do 
strednej školy 177 chlapcov, 1 dievča, spolu 178 dietok. Školu na-
vštevovalo 10847 chlapcov, 10372 dievčatá/spolu 21219 dietok, t. j. 
78% zo školopovinných. Dľa jednotlivých seniorátov pomer je na-
sledujúci: v mošoňskom senioráte chodilo 100%, v prešporsko-stolič-
nom a prešporsko-mestskom. 99%, v oravskom 94%, v liptovskom 
88%, v nitrianskom 69%, v turčianskom 64%, v trenčianskom 63%. 
P o školy nechodilo: 2923 chlapci, 3174 dievčatá, spolu 6097 dietok. 
Školu navštevujúci zameškali 273875 poldňov, z týchto 57827 ospra-
vedlnených. Pre zameškanie potrestano 397 rodičov. Do miestnej 
národnej školy chodilo cudzích príslušníkov alebo iného náboženstva 
459 chlapcov, 378 dievčat, spolu 837 dietok. 

Učiteľov bolo 253, z ktorých 179 uspôsobilých, 74 neuspôsobi-
lých: 193 riadnych, 60 pomocných. Cirkevných škôl bolo 203, obec-
ných alebo štátnych 9. Z cirkevných škôl bolo 186 čo vlastnosť 
cirkevná, 17 prenajatých; 178 v dobrom, 25 v zlom stave. Učeb-
ných siení bolo 249, učiteľských bytov 204, stromových školiek 82; 
telocvičien 62; čiernych písacích tabúľ 371, stenových čítacích tabúľ 
3144, stenových máp 610, zemegúľ 150, prírodovedeckých nástrojov 
3601, fysických 754, sväzkov kníh 6504. Postavených škôl nových 
9, opravených 13. 
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Ročný dôchodok škôl: v hotovosti 75836 zl., v prírodninách 
37323 zl., spolu 113159 zl. Hodnota nehnuteľného majetku 160664 zl., 
s ročným dôchodkom 7672 zl. Školný kapitál 50804 zl., ktorého 
ročné úroky donášajú 2792 zl., z učebného platu došlo 18805 zl.. 
zo štátnej podpory 1341 zl., z obecnej podpory 7195 zl., z cirkevnej 
podpory 73503 zl., z iných prameňov 1851 zl., súhrnný ročný dô-
chodok 113159 zl. Z tohoto vynaloženo na plat riadnych učiteľov 
93295 zl., na plat pomocných učiteľov 6581 zl., na opravy 8801 zl., 
na učebné prostriedky 1084 zl., na iné potreby 3398 zl., súhrnný 
ročný výdaj 113159 zl. 

Y známosť vzaté. B. 

2 3 . Pri 15. bode minuloročnej zápisnice, —- ked 13. bodom 
prítomnej zápisnice poverený referent p. Miloslav Krčméry ústne 
v krátkosti oboznámil s aktami na tento predmet sa vzťahujúcimi — 
čítaná bola zpráva dištriktuálneho, posledne bodom 27. zápisnice 
dištr. z r. 1890 vyslaného povereníctva v záležitosti evanj. a. v. 
gymnásia s naukosdelnou rečou slovenskou v Turč. S v. Martine za-
ložiť sa majúceho. 

Povereníctvo v zpráve tejto oznamuje, že na toto gymnásium 
sosbieralo sa do 15. augusta t. r. v základinách 69.940 zl., v obe-
tách 532 zl. 50 kr., spolu 70.472 zl. 50 kr. A poneváč v smysle 
gymnasiálnych, dištriktuálnym konventom prijatých stanov majetok 
gymnásia tvoria i základiny, ktoré pozostalý po bývalom turč. sv. 
martinskom patronátskom gymnásiume a sú v opatere zčiastky di-
štriktu, zčiastky turčianskeho seniorátu, zčiastky cirkve turč. sv. 
martinskej, nasledovne tvoria majetok nádejného gymnásia: 

1. Hor udané základiny 69.940 zl. s úrokami do 30. júna t. r. 
832 zl. 30 kr. činiacimi 70.772 zl. 30 kr. 

2. Obete horudané 532 zl. 50 kr. s úrokami 
do 30. júna t. r. 45 zl. 04 kr. = 577 zl. 
54 kr., ale po odčítaní výdavkov na kor-
rešpondenciu a tlačivá 142 zl. 69 kr. 434 zl. 85 kr. 

3. Základiny v opatere dištriktu sa nachádzajúce 3.834 zl. 56 kr. 
4. Základiny v opatere seniorátu turčianskeho 

sa nachádzajúce 2.546 zl. 41 kr. 
5. Základiny v opatere cirkve turč. sv. mar-

tinskej sa nachádzajúce 796 zl. 11 kr. 
spolu 78.384 zl. 23 kr. 

Dokumenty, správnosť týchto udaní potvrdzujúce, povereníctvo 
pripojuje ku svojej zpráve a následkom toho, že takto porobilo čo 
do peňažnej strany potrebné prípravy k založeniu tohoto gymnásia, 
vzhľadom z jednej strany na to, že otvorenie strednej školy s vy-
učovacou rečou slovenskou je v záujme evanj. cirkve vo vlasti našej 
nevyhnutnou potrebou a s druhej strany vzhľadom na to, že sosbie-
raný kapitál je dostatočný k otvoreniu gymnásia predbežne s dvoma 
triedami, i že pri postupnom otváraní ďalších tried pri dokázanej 
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obetivosti doterajších zakladateľov a dobrodincov istotne dajú sa oča-
kávať i dalšie základiny a obete i od nich samých i od nových 
dobrodincov, tým viacej, že mnohí Čakajú najprv za otvorením gym-
násia, aby potom svoje základiny a obete priniesť mohli; a konečne 
vzhľadom na to, že gymnásiumu stojí už k dišpozícii aj primeraná, 
bývalým štýrtriednym patronátskym gymnásiumom v Turč. Sv. 
Martine užívaná budova, povereníctvo odporúča dôst. dištrikt, kon-
ventu otvoriť gymnásium počiatkom školského roku 1894'5 a porobiť 
potrebné kroky k vymoženiu práva verejnosti. Povereníctvo chce-
júc konečne zadosť urobiť 30. zák. Čl. z r. 1883 a menovite jeho 
ustanoveniam v §§ 3., 7., 16. a 54. vysloveným pripojuje: 1. stanovy 
gymnásia v maďarskej a slovenskej reči; 2. návrh učebného plánu; 
3. plán školskej budovy a 4. návrh učebných prostriedkov a počtu 
učbárov. 

Dištriktuálny konvent zprávy povereníctva berie v zná-
mosť a návrh jeho si osvojujúc, odobruje, aby počiatkom 
školského roku 1894/5 evanj. a. v. gymnásium s naukosdel-
nou rečou slovenskou v Turč. Sv. Martine otvorilo sa pred-
bežne s dvoma triedami, ale tým spôsobom, že potom každý 
rok postupne jedna vyššia trieda sa otvorí, až kým ústav 
aspoň na štyri triedy doplnený nebude. Spolu konvent uza-
viera všetky na gymnásium v smysle 30. zák. čl. 1883 sa 
vzťahujúce, povereníctvom predložené listiny predostreť dôst. 
a osvietenému generálnemu konventu s prosbou, aby z jednej 
strany v smysle 150. a 191. § cirkevného zákona založenie 
gymnásia i on odobril a z druhej strany u Vysokého mi-
nisteria kultu a osvety o vymoženie práva verejnosti pre 
tože gymnásium zakročil. — Konečne konvent poveruje 
doterajšie povereníctvo, aby vec gymnásia menovite čo do 
sbierania nových základín a obetí ďalej vyvinovalo, a prosí 
dôstojného pána biskupa, aby záležitosť túto seniorátom a 
cirkvám v dištrikte našom k výdatnej podpore odporučil. 

J . 
v 2 4 . Včera vyvolený a len dnes na konvente prítomný notár Ján 
Simkovič 

bol pred tvárou konventu sprisahaný. J . 

2 5 . Pri 16. bode minuloročnej zápisnice Čítana bola zpráva po-
vereníctva vyslaného cieľom zabezpečenia, dozoru a vývoju nábožen-
ského učenia dietok evanjelických na cudzích školách. Zpráva ob-
sahuje nasledujúce návrhy: 1. Dotyčné učiteľov: v matkocirkvách, 
v jejíchž lone sú cudzie školy, učiteľom ev. učenia, nech je miestny 
farár alebo učiteľ; kde je viac cudzích škôl a možnosť cirkve do-
púšťa, žiadúcno je, aby ustanovený bol osobitný katecheta; v obciach 
(dcérocirkvách) s obyvateľstvom čisto, alebo prevažne evanjelickým 
pri obsadzovaní úradu učiteľského na školách štátnych so štátom, 
na obecných s obcou nech sa smluvou zabezpečí povolávanie učiteľa 
evanjelika a tým zabezpečí vyučovanie náboženstva; v obciach, kde 

f 
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evanjelici síi v menšine alebo rozptýlene žijú, nech pečuje o vyučo-
vanie náboženstva dľa možnosti matkacirkev. 2. Dotyčné učebnej látky, 
učebných predmetov, počtu hodín a vyučovacej reči, nech je na ško-
lách elementárnych platným učebný poriadok patričného seniorátu; 
na gymnásiach, učiteľských prípravovňach, reálnych a iných cudzích 
školách učebný poriadok, zavedený na rovnorodých učebných ústa-
voch evanjelických. 3. Dotyčné dozoru, ten nech vykonáva v miest-
nych cirkvách a obciach seniorát (farár, dekan, senior), na gymná-
siach a iných stredným školám prirovnaných školách, dištrikt (senior, 
v obvode jehož seniorátu je škola, — biskup). 4. Dotyčné zaokrytia 
hmotných potrieb, na to nech slúža za prameň: štátna podpora, dalej 
zakladajúci sa dištriktuálny katechetický a generálny fond a konečne 
učebný plat za vyučovanie náboženstva. 

Konvent zprávu túto v známosť berie, návrhy tu ozna-
čené na senioráty cieľom prejavenia sa posiela a povere-
níctvo doterajšie i nadalej v jeho kompetencii ponecháva. 

J . 
2 6 . V súvise s týmto dôstojný p. biskup oznamuje, že dľa pri-

jatých z jednotlivých seniorátov zpráv vyučované boly v minulom 
školskom roku evanjelické dietky na neevanjelických školách: v Lip-
tove na 16, v Mošoni na 2, v Nitre na 21, v Orave na 3, v preš-
porsko-mestskom senioráte na 11, v prešporsko-stoličnom senioráte 
na 7, v trenčianskom senioráte na 13 a v turčianskom senioráte na 
11 školách. Z oravského seniorátu a oboch prešporských nebolo 
udané, koľko evanjelických žiakov chodilo do cudzích škôl, násled-
kom Čoho štatistika z celého dištriktu na tento rok v tomto bode 
nemožnou sa stala. 

Vzato k vedomosti a vysloveno, aby na budúce i počet 
našich žiakov, do cudzích Škôl chodiacich a tam v našom 
náboženstve vyučovaných zo všetkých seniorátov bol sde-
lovaný. J. 

27. V súvise so 17. bodom minuloročnej zápisnice povereníctvo 
v záležitosti založiť sa majúcej vyššej dievčenskej školy vyslaté podáva 
zprávu, že prijalo dva písomné návrhy, a síce od cirkve vrbicko-
sväto-mikulášskej a od oboch modranských cirkví. Návrh modran-
ských cirkví je omnoho výhodnejší, než návrh cirkve mikulášskej, 
a preto ho povereníctvo odporúča za základ dalších prác. Modranské 
cirkve podávajú totiž pre vyšší dievčenský internát: poschodovú bu-
dovu bývalého gymnásia a 11.000-zlatový kapitál. Oboje tvorí spo-
ločný majetok oboch cirkví; o ňom obe cirkve takto navrhujú: ne-
mecká cirkev hotová je prepustiť celú gymnasiálnu budovu, celú 
spoločnú základinu a za desať rokov dá každoročne 200 zl.; slo-
venská cirkev chce dať gymnasiálnu budovu (vyjinúc miestnosti, 
ktoré sú jej pre ľudovú školu potrebné), polovic základiny a hotová 
je priniesť dľa možnosti obete. Krem toho mesto Modra ponúka na 
potrebné stavby stavivo zčiastky za cenu veľmi miernu, zčiastky 
zdarma. 



Dištriktuálny konvent návrli cirkví modranských i mesta 
Modry berie v milú, povdačnú známosť a upravuje dote-
rajšie povereníctvo, aby záležitosť tejto školy vyvinovalo 
dalej s cirkvami modranskými; o výsledku podá zprávu 
budúcemu konventu, ktorý potom konečne rozhodne, ale 
tak, že môžu prísť do ohľadu ešte i nabídnutia iných cirkví, 
akžeby požiadavkám a potrebám založiť sa majúcej školy 
zodpovedaly. J . 

2 8 . Predostreté boly zpráťy o náboženskom vyučovaní na štát-
nych präparandiach, v obvode nášho dištriktu sa nachádzajúcich, 
a síce : 

1. Z prešporskej štátnej präparandie pre učiteľky ľudových škôl 
a detských útulien vlb. p. senior prešporský František Trsztyénszky, 
ako dištriktuálny povereník oznamuje, že dľa zariadenia vysokoosv. 
p. ministra kultu a osvety pri präparandiach pre učiteľky striedave 
jeden rok je I. trieda präparandie pre učiteľky ľudových škôl, druhý 
rok I. trieda pre učiteľky útulien; preto i tohoto roku pri prešpor-
skej präparandii otvorená bola I. trieda pre učiteľky útulien a I. 
trieda pre učiteľky ľudových škôl chybovala. Toto zavedenie zprvu 
mýlilo vyučovanie náboženstva, a len ked ministerstvo ešte jednu 
hodinu povolilo na vyučovanie náboženstva, umožnené bolo cieľu-
primerané spracovanie učiva a dosiahnutý výsledok možno dakovať 
menovite horlivosti p. farára a učiteľa náboženstva, E. K. Schmidta, 
Spoločný predmet bol: kresťanská viero- a mravouka; učebná kniha 
malý katechismus Lutherov, spracovaný Vilhelmom Grydrim. Zkúška 
triedna a uspôsobilostná bola 19. mája t. r. Výsledok v ročníku pre 
učiteľky ľudových škôl: I. triedy nebolo; II. trieda 5 žiaček, všetky 
výtečne; III. trieda 7 žiaček, 1 výtečne, 6 výborne; IV. trieda 4 
žiačky, 2 výtečne, 2 výborne. Pri zkúške spôsobilostnej so IV. trie-
dou obstála 1 žiacka výtečne, 3 výborne. Ročník pre učiteľky útulien 
mal 11 verejných žiaček a 2 súkromné. Z nich obdržaly : 1 dobré, 
3 výtečné a 9 výborné utriedenie. Práve vtedy skladali zkúšku z ná-
boženstva s dobrým výsledkom evanj. žiaci prípravnej školy, stojacej 
pod vedením p. učiteľa Žigmonda Korcseka. 

2. Z modranskej štátnej učiteľskej präparandie pán farár Karol 
Hollerung, ako učiteľ náboženstva oznamuje, že na ústave bolo 18 
žiakov. V prvých troch triedach, žiaci ktorých tohto rpku spolu sa 
učili, predmetom bola viero- a mravouka. Učebnou knihou bola 
Viero- a mravouka Bereczkyho. Predmetom štvrtej triedy bola me-
thodika k vyučovaniu náboženstva dľa prílišne racionalistickej učeb-
nej knihy Arona Kissa. Tu dľa mienky p. učiteľa náboženstva bolo 
by na mieste, keby generálna cirkev postarala sa o učebnú knihu, 
shodujúcu sa s našimi článkami viery. Žiaci IV. triedy cvičili sa vo 
vyučovaní náboženstva v prípravnej škole. Zkúška bola 16. júna 
pod predsedníctvom p. seniora Karola Rittera. Utriedenie žiakov 
bolo nasledujúce: V I. triede 2 výtečne, 1 výborne; v II. triede 3 
výtečne, 5 výborne; v III. triede 4 výtečne; v IV. triede 3 výtečne. 
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y 
Štvrtotľiednici skladali v ten istý deň zkúšku spôsobilostnú. V orga-
novaní a chrámovom speve cez celý rok v jednej hodine týždenne 
troch štvrtotriednikov zdarma nčil p. správca Karol Lenhard. Zkúška 
z organovania a spevu bola v kostole; 1 žiak obstál ju s výbor-
ným, 2 s dobrým výsledkom. Proti mravnému životu žiakov nebolo 
sťažnosti; nedeľné služby Božie navštevovali pilne; v ústave každo-
denne ráno a večer shromažcľovali sa k spoločnej modlitbe. 

3. Z kláštorskej učiteľskej pr'áparandie p. farár Vilhelm Klimo, 
ako učiteľ náboženstva oznamuje, že prednášal cirkevný dejepis, a síce 
postupne od Lutherovej smrti po najnovšiu dobu na základe učebnice 
Vilhelma Händla a dejepis cirkve evanjelickej v Uhorsku dľa vlast-
ných sošitov, jednu hodinu týždenne. Žiakov ev. a. v. bolo 9, z kto-
rých jeden pri konci roku vystal. Ročná zkúška bola 12. júna, pri 
ktorej 1 žiak obdržal výtečnú, 1 dobrú a 2 dostatočnú triedu. Pri 
zkúške spôsobilostnej, ktorá bola 19. júna, krern 3 žiakov ústavu 
ešte i jeden pomocný učiteľ bol zkúšaný, a síce 1 s výtečným, 
1 s výborným a 2 s dostatočným výsledkom. Na oboch zkúškach 
bol prítomný dištriktuálny povereník, vel. p. Jozef Horvát, senior. 
Vyučovanie cirkevnej hudby navzdor najprísnejšiemu ministeriálnemu 
nariadeniu nezodpovedá očakávaniu, lebo učitelia hudby sa od 4 
rokov ustavične menia. Veľmi by sa žiadalo, aby tu zakročením a 
prosbou dištriktu vysoké ministerim kultu a osvety stáleho riadneho 
učiteľa hudby ustanovilo. Pán učiteľ náboženstva považuje žiaduc-
ným, aby náš dištrikt pre štátne prípravovne učiteľské, na dosiah-
nutie jednakého vyučovania náboženstva dal vypracovať normativum 
a označil učebnice, ktorých pridŕžať sa každý učiteľ náboženstva by 
bol povinný; nedrží dostatočným vyučovať náboženstvo len za jednu 
hodinu týždenne a hotový je vyučovanie náboženstva dľa plánu i 
za dve hodiny týždenne podujať, kecľ mu poskytnutá bude ročná 
náhrada povozného v summe 50—60 zlatých. 

Všetky tieto zprávy vzaly sa v známosť. Páni učitelia 
náboženstva na štátnych učiteľských prípravovňach — jiníž 
za ich horlivosť v účinkovaní vdaka sa vyslovuje — sú-
časne sa prosia, aby na dosiahnutie rovnakého vyučovania 
náboženstva vypracovali učebný plán — rozumejúc v tom 
i soznam učebníc — a predložili ho do 1. mája 1894 dôst. 
p. biskupovi. Otázka náhrady povozného pre učiteľov ná-
boženstva v Kláštore a Belej upravuje sa k riešeniu na 
patričný seniorát. S. 

2 9 . V súvise s 19. bodom minuloročnej dištriktuálnej zápisnice 
predostretá bola zpráva p. Valentína Váradyho, kňaza pri leopoldov-
skej kráľ. trestnici, z r. 1892, dľa ktorej bolo v trestnici 167 ref. a 
99 a. v. väzňov; čiastočne sa vysvobodili 24 ref., 12 a. v., spolu 36; 
podmienočne na svobodu boli pustení 16 ref., 10 a. v., spolu 26; 
zomreli 8 ref., 3 a. v., spolu 11. Z celého počtu bolo v ústave spro-
stredkujúcom 23 ref., 11 a. v., spolu 34. Zostali 1 jan. 1893: 119 
ref., 74 a, v., spolu 193; dovedení boli 32 ref., 36 a. v., spolu 68, 
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z tých bolo 41 niže tridsiateho roku, vyše 27; neženatých 37, že-
natých 28, ovdovelých 3, spolu 68; dosiaľ beztrestní boli 40, tre-
staní 28, spolu 68; čítať, písať vedia 52, nechodili do školy 16, 
spolu 68. Služby Božie boly riadne v nedeľu a vo sviatky, pred 
obedom s kázaním, po obede s modlitbou, oba razy spojeno so spe-
vom; v ústave je súhlasný spevácky sbor, z 26 údov pozostávajúci. 
Večera Pána bola tri razy prisluhovaná, a síce na Veľkú noc, na 
Ducha a v lete; na Vianoce vystala pre ťažkú chorobu kňazovu. Ku 
stolu Pánovmu pristúpilo 261 h. v., 148 a. v. väzňov. Správca trest-
nice, p. Jozef Szabó obdaril cirkev cenným prikrývadlom k Večeri 
Pánovej, učiteľ náboženstva nadobudnul prispetím navštevujúceho 
obecenstva, úradníkov a väzňov obrus a dva uteráky k Večeri Pá-
novej. V Škole bola hlavná váha položená na kresťanskú mravouku; 
školu navštevovať povinní sú len niže 30-roČní; bolo v I. triede 5 
výtečných, 5 chvalitebných, 3 dobrí; v II. triede 7 výtečných. 2 chva-
litební, 4 dobrí, 1 nedostatočný; v III. triede 4 výteční, 4 chvali-
tební, 4 dobrí; v IV. triede 2 výteční, 4 chvalitební; v V. triede 
10 chvalitebných a 6 dobrých. Do každej triedy chodil okrem toho 
istý počet pomerne podelených poslucháčov, ktorí skončili školu a 
neboli viac školopovinní. Väzni v samo väzbe a nemocní boli pilne 
navštevovaní. 

v 
Vzato v známosť. S. 

v 
3 0 . Čítaná bola ročná zpráva p. Andreja Hajdu, ev. ref. kňaza 

pri ilavskej uh. kr. trestnici, dľa ktorej na bohoslužbe v nedeje a 
sviatky väzňovia povinní sú síce brať účasť, ale zato mnohí s po-
treným srdcom a pokornou mysľou slúža Pánu a prichádzajú tri razy 
v roku k stolu Pánovmu, ktorý sa nemocným nikdy neodopre. Na 
mravno-náboženskom vyučovaní týždenne raz každý berie účasť. Tí, 
čo prvý raz boli dovedení, učili sa viero- a mravouku; pokračujúci 
počúvali životopisy reformátorov a dejepis vlastenských protestant-
ských cirkví. Počet ev. a. v. väzňov činil 40, z ktorého počtu pod 
týmto jedným rokom 6 noví boli privedení. Ako polepšení boli pre-
vedení do sprostredkujúceho ústavu 3; podmienečne bol osvobodený 
1; prepustený 1; zomreli 2. Zo 6 novovovedených väzňov zomrel 
1; zpomedzi ostatných piatich 19 —21-roční boli 2; 30-roční 2; 36-
ročný 1. Príčina zločinov bola: pri dvoch porušený rodinný pomer; 
pri dvoch úplný nedostatok výchovy; pri jednom nenapraviteľná 
zkazenosť. 

Vzato v známosť. S. 
31. Zsedényiovské štipendium dľa závetu testátora a v smysle 

stávajúcich uzavretí, pri bratí do povahy návrhov, došlých od senio-
rátov, dôst, p. biskup udelil nasledujúcim učiteľom: v Liptove Pa-
vlovi P. Trégerovi, bockému; v Mošoni Jánovi Pahrovi, nemecko-
járfalvanskému; v Nitre Jozefovi Zlochovi, častkovskému, Karolovi 
Pálešovi, kerťanskému; v Orave Pavlovi Valtínimu, veľko-byster-
skému; v Prešporku Aug. Porubskému, prešporskému; v Preš-
porku stolici Rudolfovi Polacsekovi, trnavskému; v Trenčíne 
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Ferdinandovi Kraftovi, kochanovskému; v Turci Pavlovi P. Zgúthovi, 
mošovskému; desiato svobodné Gábrielovi Zsarnoviczkému, slovensko-
pravňanskému (v Turci) učiteľovi. 

V známosť vzaté. S. 

3 2 . Dôstojný p. biskup oznamuje, že v smysle stávajúceho usta-
novenia, na odporučenie patričných professorských sborov Németh-
ovské štipendium obdržal Ján Rajter, lV.-ročný theolog; prešporsko-
lyceálne štipendium Štefan Harmat, žiak V. triedy; a Gredulyanum 
Alex. Dingha, I. ročný theolog. 

Dištriktuálny konvent, berúc zprávu v známosť, uza-
viera aby patričné professorské sbory v smysle 31. a 34. 
bodu dištr. záp. z r. 1887 na Némethovské a Gedulyovské 
štipendium nielen po jednom, ale viac žiakov s odôvod-
nením odporučily, aby tak biskupské právo prisúdenia týchže 
štipendií nestalo sa illusórnym. Š. 

3 3 . Pri 29. bode zápisnice dištr. konventu z r. 1891, dľa kto-
rého ku sporiadaniu onej Némethovskej základinovej čiastky, ktorá 
pozostáva z dôchodkov 4200 zl. splatených, k vyvoleniu kurátora, 
ako aj k spravovaniu ďalšieho nádejného odkazu 15750 zl. porada 
interessovaných bola svolaná, do ktorej z nášho dištriktu dr. Peter 
MatúŠka ako plnomocný povereník bol poslaný, dôst. pán biskup 
oznámuje, že v tej veci zpráva mu nedošla. 

Dištriktuálny konvent berie oznámenie v známosť a 
zprávu o pokračovaní porady očakáva. Š. 

3 4 . K prezkúmaniu dištriktuálny ch pokladničných účtov a po-
kladnice 36. bodom zápisnice z r. 1891 vyslané povereníctvo zápis-
nicou zo dňa 10. aug. 1893 v Prešporku písanou, donáša konvent 
v známosť: 

1. Dištr. pokladníka, p. M. V. Günthera ročnú zprávu, dľa ktorej 
základiny, dištr. pokladnicou manipulované, ukazujú prírast 823 zl. 
09 kr.; v tomto je obsažených i 336 zl. 84 kr., ako medzičasové 
úroky usporených za tri roky zo štátneho paušálu a z Baldácsyanumu 
peňazí, ktorý súčet bol koncom decembra v obeh daný a k dobru 
dištriktuálneho kňazského a učiteľského ústavu do kníh vnesený. 
Z našich cenných papierov prišlo 15,900 zlatých 5%-ových záložných 
listov papierovej renty pod konversiu; manipulant držal za výhod-
nejšie zceniť tieto záložné listy odpredajom, hodne pred termínom 
konversie prevedeným, a za obdržanú summu zakúpiť 4V2°/o_ové 
obecné obligácie záložnej úvernej banky. Toto preukázalo priaznivý 
výsledok, lebo tieto cenné papiere vtedy ešte daly sa kúpiť niže 
pari, kdežto neskoršie ich cena značená bola 101—102 zlatými, tedy 
vyše pari. 

Minulého roku z našich cenných papierov vylosovano bolo 1000 
zlatých ôVsľo-ových záložných listov malostatkárskych — a 200 zl. 
472%-ových záložných listov pozemnoúverkových, ktorá summa ulo-



44 

žená bola v korunovej rente spolu i s 2200 zl. účastín sedmohrad-
skej železnice, ktoré tiež prišly pod konversiu. Ešte treba pripo-
menúť, že miesto 285 zl. turčianskemu seniorátu zo štátnej podpory 
odhlasovaných, následkom tlačovej chyby minuloročnej dištriktuálnej 
zápisnice vyassignovano bolo 290 zl., tedy o 5 zl. viac. následkom 
čoho miesto 310 zl. len 305 zl. mohlo sa dištr. pokladnici oddať, 
ktorážto summa je v rubrike príjmov obsažená. 

Konvent berie túto zprávu p. pokladníka v odobrujúcu 
známosť. S. 

2. Z účtov na kalendársky rok 1892 vysvitá, že bol: 

I. Obrat: Príjem 3545 zl. 58 kr. 
Výdavok 3616 zl. 16 kr. 

nezaokrytý schodok . 70 zl. 58 kr. 
ktorý zaokryl sa z dištriktuálneho majetku. 

IL Majetok 31. decembra 1892: 
Na vložkách: cenné papiere, úpisy . 62321 zl. 10 kr. 

v ťarchových základinách . 29352 zl. 92 kr. 
čistý majetok 

Majetok r. 1891 činil 
32968 zl. 18 kr. 
33038 zl. 76 kr. 

Ukazuje sa umenšenie o 70 zl. 58 kr. 

Dištriktuálny konvent účty vzal v známosť; bývalému 
dištr. pokladníkovi, p. M. V. Güntherovi, za jeho horlivé 
a odborne znalecké pri pokladnici účinkovanie úprimnú 
vďaku vyslovuje a jemu na účty z r. 1892 zvyčajné abso-
lutórium udeľuje. Š. 

3. Dištriktuálny účetný odbor oznamuje, že majetok bývalého 
sv.-martinského gymnásia dľa sporiteľných knižiek p. dištriktuálnym 
pokladníkom predložených, na konci r. 1892 bol nasledujúci: 

1. Základina Kuzmányho . . . . 261 zl. 14 kr. 
2. » Ľudovíta Štúra . . . . 351 n 29 „ 
3. J? Pauliny-Tdtha . . . 176 n » 
4. » hudobnín  y 70 n 83 „ 
5. n Šuhaj dova  1355 » 08 „ 
6. n na plat lekára . . . . 371 n 30 „ 
7. na alumneum . . . . 1155 » 55 „ 

spolu . . 3741 zl. 19 kr. 

Dištriktuálny konvent účty berie v známosť a v smysle 
predostretej prosby vyslovuje, aby sa majetok tento oddal 
do úžitku ev. a. v. gymnásia, ktoré v Turč. Sv. Martine 
má byť založené, potom, keď už bude otvorené, pričom 
v platnosti ponecháva sa najvyššie, v 50. §. XXX. zák. čl. 
z r. 1883 lit. 3. označené právo dozoru Jeho kráľovského 
Veličenstva. S. 



— 45 — 

4. Odbor oznamuje dalej, že v deposite sa nachodiaca základina 
Julie Konečný, vdovy po Jánovi Kvačala, koncom r. 1892 obnášala 
1105 zl. 91 kr. 

v 

Prijato k známosti. S 

5. Ohľadom rozpočtu na r. 1894 dištriktuálny účetný odbor v sú-
hlase s p. dištr. pokladníkom navrhuje, aby vzhľadom na znížený úroko-
mer úroky základín účtovaly sa so 4%-ami, vyjímajúc Zsedényovskú 
základinu, jejž úroky maly by sa brať so 41/2%-ami, tak žeby roku 
1894 mohlo sa udeliť 9 učiteľom po 100 zl.; súčasne predkladá i 
návrh rozpočtu. 

Dištriktuálny konvent, berúc do ohľadu, že miesto do-
terajších 4 notárov šiesti sú vyvolení, rozpočet nasledovne 
u stál uje: 

I. Potreba. 
Plat biskupa  
Biskupská kancellária . , . 
Plat šiestich dištr. notárov . 
Plat archivára  
Plat pokladničného účtovníka 
Theologickej akadémii . . 
Prešporskému lýceum a alumn 
Vacovskému katechetovi . 

/ 
Úroky zo základín: 

Základina vdov.-sirot. ústavu 
„ Nittnausovská . 
„ Gedulyanum 
„ Némethovská . . 
„ B. Steiger-Miinsingen 
„ Baltíkovská. 
„ katechetická 
„ na vyš. školu dievč 
„ Ed. Zsedényiho . 
„ Szirmayovská . 
„ na synôd. cest. trovy 

Miešané výdavky . . . . 
Cestovné trovy  

Spolu . 

1200 zl. 
400 
300 

50 
100 2050 zl. 

537 „ 

kr. 

1269 „ 25 

1020 „ — „ 
5056 zl. 25 kr. 

II. Zaokrytie. 
r 

Úroky zo sporiteľne  
Úroky z cenných papierov: 

a) pozem. úver. ústav 100 zl. . 5 zl. 
b) 8700 zl. vyväzovacích úpisov 348 „ 

240 zl. kr. 

— kr. 
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c) 2800 zl. 4%-ových uh. štát: 
železničných úpisov . . . 126 zl. — kr. 

d) 1300 zl. 472% pozemnoúverk. 58 „ 50 „ 
e) 1100 zl. 572% záložných listov 

malostatkárskych . . . . 60 „ 50 „ 
f) 8900 zl. 4% zál. listov zlatej 

renty 356 „ — „ 
g ) 1 1 2 0 0 zl. 4 7 í ° / o papier, renty 4 7 0 „ — „ 

h) 16000 zl. 47o% obligácie uh. 
zál. úverkovej banky . . . 720 „ — „ 

i) 400 zl. 4 7 Í ° / O obi ig. hl. mesta 
Budapešti 18 „ — „ 

k) 3250 zl. 4% korunovej renty 130 „ — „ 
1) 100 zl. účastiny sv.-martinskej 

kníh tlačiarne 4 „ — „ 2296 „ — „ 
Úroky z 3235 zl. súkromných úpisov ! ! ľ ľ 161 „ 75 „ 
Ročné príspevky seniorátov: 

Liptov 334 zl. 08 kr. 
Mošoň 78 „ 46 „• 
Nitra 547 „ 03 „ 
Orava 71 „ 53 „ 
Prešporok mesto . . 87 „ 25 „ 
Prešporok stolica . . 156 „ 35 „ 
Trenčín 215 „ 46 „ 
Turiec 268 „ 34 „ 1758 „ 50 „ 

Zo štátnej podpory na zaokrytie schodku . . . 600 „ - n 
Spolu 5056 zl. 25 kr. 

O ostatnom uzaviera sa nasledovne: 
/ 

1. Úroky základín vzaly sa do počtov so 4%-mi, vy-
jmúc Zsedényovskú základinu, ktorej úroky počitujú sa so 
47o0/0-mi. A poneváč následkom tohoto miesto doterajších 
1000 zl. len 900 zl. prijalo sa zo Zsedényovskej základiny, 
v budúcom 1894. roku len 9 učitelia budú môcť dostať po 
100 zl. Učetná ale stolica upravuje sa, aby vyzkúmala zo 
základinovej listiny, čo by zodpovedalo lepšie intencii te-
státora: Či aby 9 učiteľov odmeneno bolo po 100 zlatých 
a či 10 učiteľov po 90 zlatých? Zpráva o tom očakáva sa 
na budúcom dištr. konvente. 

2. Dve, každoročne udeľované štipendia Némethovské, 
aby základina mohla zrastať, určujú sa po 28 zl. S. 

3 5 . V smysle 293. §-u zákona synodálneho na „prihotovenie 
ku pojednávaniu konventuálnemu a poťažne vybavenie záležitostí 
hospodárenia do kruhu Činnosti dištriktu prináležajúcich" utvorený je 
peňažný výbor, záležajúci vedľa pokladníka, účtovníka a kontrollóra, 
ktorí sú v smysle zákona členmi, z nasledujúcich pánov: 

Petra Miko ako predsedu, Jána Kmeti podpredsedu, 
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v 
Karia Langholter, Adolfa Kállay, Jána Skripeň, Petra Vi-
tális, Jána Kalenda, Karia Ritter, Dániela Minich, M. V. 
Günther, Vilh Michaelis údov a Jána Cimrák notára. B. 

3 6 . Dištriktuálny účetný odbor predkladá nasledujúci návrh 
zaokrytia synodálnych trov: 

Dľa výkazu p. biskupovho úhrnné synodálne trovy seniorátov 
preddunajského dištriktu obnášajú 4913 zl. 53 kr. 

Do ohľadu berúc, že z tých 1000 zlatých, ktoré boly určené 
z vlaňajšieho štátneho paušálu, predovšetkým treba bolo zaokryť 
čiastku spoločných synodálnych trov, v súčte 728 zl. 38 kr. na náš 
dištrikt pripadajúcu, tak že s pripočítaním úrokov zostáva nám len 
301 zl. 84 kr., odbor navrhuje, aby na čiastočné sohnanie týchže 
4913 zl. 53 kr. vyassignovalo sa zo štátnej podpory 1200 zlatých 
a z toho aby sa 25% seniorálnych požiadavkov hned zaokrylo; ale 
poneváč dľa tohoto kľúča treba je 1228 zl. 38 kr., nech sa chybu-
júcich 28 zl. 38 kr. zaokryje z tamtoho 301 zl. 84 kr. obnášajúceho 
synodálneho fondu. 

Dištriktuálny konvent osvojuje si tento návrh, ale ohľa-
dom na to, že synodálne trovy nie sú ešte konečne ustálené, 
jeho prevedenie predbežne prenecháva. Š. 

3 7 . Na základe toho istého zákona a §-u vyvolení boli do di-
štriktuálnej účtovnej stolice: 

Pod predsedníctvom dôstojného pána biskupa za Členov: 
Štefan Bella, Pavel Novák, Peter Makovický, Ladislav Bo-
brovniczky a Jur Janoška ako notár. B. 

3 8 . Na prevzatie dištriktuálnej pokladnice 
vysiela sa výbor pod predsedníctvom dôstojného p. biskupa 
z pánov: Lud. Dohnányi, Dr. Jaroslava Minich, Dr. Miloša 
Štefanovič, Dr. Emila Štodola, Karia Hollerung a Dániela 
Minich; ev. a. v. cirkev prešporská súčasne sa vyzýva, aby i 
so svojej strany menovala podobný odovzdávajúci odbor. B. 

3 9 . Výbor, spravujúci základinu Reischelovskú, podáva zprávu 
na r. 1892, dľa ktorej: 

1. Roku 1892 od 1. januára do 31. decembra bol: 

I. Obrat. 
Dá: Účtu miešanému  

„ bežnému theol. akademie 
„ trov  

12 zl. 70 kr. 
1500 „ — „ 

215 ^ 99 ^ 
4400 „ - „ 
1414 „ 48 „ 

„ podpôr  
Majetok základiny (prírast) . . 

7543 zl. 17 kr. 
Žiada: Účet nepohnutného majetku . . 226 zl. — kr. 

„ úrokový 7317 „ 17 „ 
7543 zl. 17 kr. 



— 48 — 

II. Súvaha majetková. 
Majetok: 

Hlavnej knihy 1. Účet požičkový 6000 zl. — kr. 
„ „ 3. „ sporiteľných vkladov . 8326 zl. 83 kr. 
„ „ 4. „ účet cenných papierov: 

23000 obiig. uh. štát. želez. 22672 — 
19800 „ földteherm. . 19800'— 

4000 „ zál. úv. banky 4000'— 
14100 „ poz. úvern. . 14100'— 
15000 „ zlatej renty . 15000'— 

3200 „ vým. regálu . 319130 
37000 „ zálož. banky . 36798'— 
10000 zál. list. uh. zál. b. . 10025'— 
9 účastín trnavskej sporiteľne 10800.— 
4 úč. jbudapešť. bank. spolku 400'— 
Vs l(5su výh. pôžičky . . 50'—• 
1 kus Windischgrätz-lósov . 35'— 136871 zl. 30 kr. 

5. Účet bežných úrokov 820 „ 54 „ 
17. „ pokladničný . 391 „ 63 „ 

152410 zl. 30 kr. 
y 

Tarclia: 
Hlavnej knihy 2. Účet základiny theol. akademie 5400 zl. 30 kr. 

„ « 9 - Základinný majetok . . . . 147010 „ — „ 
152410 zl. 30 kr. 

Porovnajúc prítomný stav majetkový 147010 zl. — kr. 
s minuloročným stavom 145595 „ 52 „ 

ukazuje sa prírast . . . 1414 zl. 48 kr. 

Ohľadom ročného podporovania výbor oznamuje, že v zasadnutí 
výborovom dňa 28. sept. 1892 pozostávajúca 2250 zlatová summa 
rozdelená bola medzi 43 podporovaných (A. tabella). Na tento rok 
vzalo sa zase 6000 zl., z ktorých po odtiahnutí 74-iny, 1500 obnáša-
júcej a theologickej akadémii patriacej, pozostalých 4500 zlatých 
obrátilo sa v prospech podporovaných a z tejto summy rozdelilo sa 
v aprílovom termíne medzi 43 podporovaných 2250 zl. (B. tabella.) 

Pokladníkovi základiny p. M. V. Gfüntherovi s vyslovením vdaky 
udelilo sa absolutórium. 

Vzato v známosť. B, 

4 0 . Pri 32. bode zápisnice minuloročného dištr. konventu dôst. 
p. biskup oznamuje, že Jozef Maier a jeho manželka Zuzanna rod. 
Schnell vyplatili tých 9000 zlatých, ktoré boli ostali dlžni minulého 
roku za kúpu trnavského majetku Peischelovskej základiny a že ná-
sledkom toho pozemnoknižné zabezpečenie bolo vymazané. 

Vzato v odobrujúcu známosť. B. 
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41. Na prezretie účtov pokladnice generálnej 8. bodom prítomnej 
zápisnice vyslané povereníctvo oznamuje, že účty tieto, čo do čísel, 
v poriadku našlo. 

V známosť vzato. B. 
4 2 . Bodom 9. tejto zápisnice na prehliadnutie zápisníc a listín 

Baldácsovskej základiny a prípadne na podatie sem patriacich nárad 
vyslaný odbor podáva zprávu, dľa ktorej: 

a) Základina mala r. 1892 príjmu . . 81607 zl. 55 kr. 
Výdavku 51857 „ 68 „ 

Zvyšku 29749 zl. 87 kr. 
b) Rozpočet na r. 1893 znie v príjmoch 79771 zl. 10 kr. 

Vo výdavkoch 48660 „ 46 „ 
Zostáva 31110 zl. 64 kr. 

c) Pre dištrikt evanj. a. v. preddunajský ustálený bol i na tento 
rok 2500 zlatový podiel. 

Dištriktuálny konvent prijíma zprávu v známosť a uza-
viera, aby sa tento nášmu dištriktu pripadajúci 2500 zlatový 
podiel rozdelil dľa ustáleného kľúča, ale tým spôsobom, aby 
sa z toho, Čo pripadne seniorátom, ztiahlo 600 zlatých na 
plat správcu biskupskej kancellárie, ustálený predbežne na 
jeden rok dľa 16. bodu tejto zápisnice v smysle 140. §-u 
synodálnych zákonov. B. 

4 3 . Dôstojný pán biskup predostiera prípis vys. kr. uh. mini-
steria kultu a osvety zo dňa 28. dec. 1892 č. 56131, ktorým uve-
domuje pána biskupa, že predostreté účty o vykázaných výnosom 
č. 2248 z r. 1892 2083 zlatých a výnosom č. 31082 z tohože r. 1892 
vykázaných 3917 zlatých štátnej podpory boly schválené a vyznačené 
summy z evidencie vytreté. 

Prijato k známosti. B. 

4 4 . Dôstojný pán biskup predkladá výnos vys. uh. kr. mini-
steria kultu a osvety zo dňa 26. mája 1893 pod č. 24622, ktorým 
zo štátnej podpory nášmu dištriktu 6000 zlatých sa vykazuje. 

Prijato v potešiteľnú známosť. B. 

4 5 . V súvise s predošlým bodom odbor vyslatý bodom 10. 
tejto zápisnice k vypracovaniu návrhu na podelenie štátnej podpory 
podáva svoj návrh. 

Dištriktuálny konvent tento návrh si osvojil a 6000 zla-
tých štátnej podpory nasledovne rozdelil: 

I. Generálnej pokladnici 255 zl. 
II. Seniorálnym vdov.-sirot. kňaz. ústavom 1600 „ 

III. Ôsmym seniorom náhrada cestovných 
výloh 800 „ 

IV. Dištr. katechet. základ, sa prenecháva. 
4 
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V. Dištr. poklad, na nepredvídané potreby 605 zl. 3255 zl. 
YI. Do jednotlivých seniorátov: 

1. Liptov: Kaplánskej základine 20 zl., 
seniorálnej pokladnici 20 zl., Štefan 
Bella, sväto-peterský farár, 50 zl., 
M. Kovalevský, ružomberský farár, 
30 zl., ružomberskej cirkvi za vy-
učovanie náboženstva 20 zl., kráľovo-
lehotská cirkev 30 zl., velko-palúdzka 
cirkev 24 zl 194 

2. Mošon: Bruckneudorfská diaspóra 
20 zl., filia Orosvár 34 zl., Uh. Star-
hrad 34 zl 88 

3. Nitra: Skalický katecheta 50 zl., 
novomestský katecheta 50 zl., ni-
triansky katecheta 40 zl., senický 
katecheta 40 zl., šalgovská cirkev 
40 zl., Lad. Novomestský, šalgovský 
farár, 50 zl., Pavel Štefánik, košari-
ský farár, 50 zl 320 „ 

4. Orava: Kubínsky katecheta 40 zl., 
Ján Hroboň za vyučovanie nábožen-
stva v Zázrivej 10 zl., Zažkovská 
cirkev 45 zl 95 „ 

5. Prešporok mesto: Gustáv Polefkovics, 
račdorfský farár, 88 zl 88 „ 

6. Prešporok stolica: Dištr. povereník 
ku zkúške 20 zl., trnavský katecheta 
50 zl., Herman Scharbert, limbašský 
farár, 50 zl., pustafodémešská cirkev 
25 zl., takšoňská dcérocirkev 20 zl., 165 „ 

7. Trenčín: Horno-ozorovská cirkev 
20 zl., kšinská cirkev 20 zl., tren-
čiansky katecheta 50 zl., zay-uhrov-
ský katecheta 50 zl., trebichnavský 
katecheta 20 zl., Fraňo Švehla, la-
zovský farár, 20 zl., púchovský kate-
cheta 20 zl 200 „ 

8. Turiec: Vrútocký katecheta 15 zl., 
sväto-martinský katecheta 50 zl., 
kláštorský katecheta 50 zl., dištr. 
povereník ku zkúške 20 zl., Ján 
Hodža, sučiansky farár, 20 zl., On-
drej Polerecký ako katecheta v Belej 
20 zl., Anton Konček, záturčiansky 
farár, 20 zl. . 195 „ 1345 zl. 
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VII. Na synodálne trovy dištr. pokladnici pri 
osobitnom úroky donášajúcom manipu-
lovaní 1400 zl. 

Spolu 6000 zl. 
B. 

4 6 . V súvise s týmto, ohľadom toho návrhu prešporsko-stolič-
ného seniorátu, ktcrý bol minulého roku podatý a od dištr. kon-
ventu cieľom pojednávania a uzavretia na senioráty upravený, aby 
zo štátnej podpory vdovsko-sirotským ústavom po seniorátoch dosial 
v rovnakých čiastkach delená 1600 zlatová summa od týchto čias 
nebola takto delená, ale dľa počtu riadnych farárov ako členov 
vdovsko-sirotských ústavov po seniorátoch, 

dištr. konvent väčšinou hlasov seniorálnych uzavrel, že sa 
otázna summa budúcne deliť bude medzi vdovsko-sirotské 
ústavy seniorálne v pomere k riadnym faráskym staniciam 
patričných seniorátov. B. 

4 7 . Dotyčné dištriktuálneho vdovsko-sirotského ústavu kňaz-
ského dôstojný pán biskup oznamuje, že usiloval sa i minulého roku 
všemožne napomôcť rozvoj ústavu. 

Dištriktuálny konvent prijal zprávu v povďačnú vedo-
mosť a sveruje zamýšľaný ústav i na ďalej péči dôstojného 
pána biskupa. B. 

4 8 . Bodom 11. tejto zápisnice vyslaný odbor oznamuje, že 
akokoľvek žiaducnym je, aby sme sa všeobecným pensijnym ústavom 
postarali o primerané stavu zaopatrenie farárov, professorov a uči-
teľov, ako aj ich vdov a sirôt; akokoľvek je ďalej odbor presvedčený 
o tom, že návrhom, ktorý dôstojný p. biskup Zelenka pred výbor 
synodálny predložil, možno by bolo požiadavkám zadosť urobiť: pri 
tom všetkom, uvážiac hmotné pomery našich cirkevných úradníkov, 
nevidí možnosti založiť všeobecný pensíjny ústav dľa tohoto návrhu, 
lebo poistné poplatky mohly by sa sohnať len exekúciami a znivo-
čením mnohých rodín. 

Dištriktuálny konvent, vidiac, že založenie všeobecného 
pensíjneho ústavu dľa návrhu dôst. pána biskupa Pavla 
Zelenku je holou nemožnosťou, prosí generálny konvent, 
aby v tom smysle uzavreť a založenie ústavu na iných zá-
kladoch priaznivejšej budúcnosti prenechať ráčil. B. 

4 9 . Dôstojný pán biskup predložil soznam sňatkových dišpen-
sácií, z ktorého vysvitá, že 19 udelená bola dišpensácia s preminutím 
taxy, nasledujúci ale 30 platili taxu, ako nasleduje: Matej Alman 
(Dechtary. Liptov) 10 zl., Matej Brezina (Sv. Ondrej, Liptov) 10 zl., 
Peter Pivko (Hyby, Liptov) 10 zl., Jur Hofer (Rajka, Mošoň) 10 zl., 
Pavel Pollreisz (Gáloš, Mošoň) 10 zl., Ondrej Valdhauser (Tétény, 
Mošoň) 10 zl., Martin Bzduch (Brezová, Nitra) 10 zl., Pavel Cúvala 
(Brezová, Nitra) 5 zl., Jur Hiža (Sobotišť, Nitra) 10 zl., Jur Horvát 
(H. Zelenice, Nitra) 10 zl., Ján Mieška (Podbranč, Nitra) 10 zl., Mi-

4* 
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chal Neckár (Skalica, Nitra) 10 zl., Ján Petráš (Hlboké, Nitra) 10 zl., 
Ján Podmajerský (Sobotišť, Nitra) 10 zl., Ernest Szandtner (Román-
iáivá, Nitra) 40 zl., Ján Synak (H. Zelenice, Nitra) 10 zl., Ján Su-
stek (Yrbovce, Nitra) 5 zl., Pavel Zák (Kúnov, Nitra) 10 zl., Ludvik 
Karner (Prešporok) 10 zl., Michal Kips (Cataj, Prešporok) 15 zl., 
Jozef Lázár (Modra, Prešporok) 20 zl., Ján Slaný (Pezinok, Preš-
porok) 5 zl., Michal Lendvay (Dežerice, Trenčín) 10 zl., Ján Tuchina 
(Krásno, Trenčín) 10 zl., Ondrej Viskup (Púchov, Trenčín) 10 zl., 
Jur Bakoš (Háj, Turiec) 10 zl., Ján Bella (Podhradie,vTuriec) 10 zl., 
Ondrej Hallgaš (Háj, Turiec) 5 zl., Jur Nemec (D. Stubňa, Turiec) 
10 zl., Michal Seiko (Háj, Turiec) 10 zl., spolu 325 zl. 

Dištriktuálny konvent zprávu túto vzal v známosť a 
uzavrel, aby táto summa rozdelila sa medzi seniorálne 
vdovsko-sirotské ústavy dľa počtu riadnych farárskych staníc. 

B. 
5 0 . Podaná a Čítaná bola Zpráva dištriktuálnej podporovne, 

v smysle ktorej 
1. Valné shromaždenie dištrikt, podporovne bolo 22. aug. t. r. 

v Lipt. Sv. Mikuláši. 
2. Yýsledok minulého roku bol: 
a) V príjmoch: v dištrikte 3 zl. 96 kr.; v seniorátoch: orav-

skom 41 zl., liptovskom 187 zl. 62 kr., mošoňskom 142 zl. 33 kr., 
nitrianskom 93 zl. 68 kr., prešporsko-mestskom a na lyceume 802 zl. 
02 kr., prešporsko-stoličnom 407 zl. 88 kr., trenčianskom 93 zl. 82 kr., 
turčianskom 115 zl. 13 kr., dištriaktuálnej ofery 51 zl. 62 kr., spolu 
1939 zl. 04 kr. 

b) Vo výdavkoch: na všeobecnú základinu 1 zl. 95 kr. , na 
Leopoldianum 99 zl. 77 kr., na dar lásky 335 zl. 83 kr., Gustáv-
Adolfskému spolku 41 zl. 30 kr., bezprostredne rozdeleno 528 zl. 
18 kr., na kapitál uloženo 44 zl. 79 kr., podržano 6 zl. 49 kr., na 
bežné trovy vydano 58 zl. 50 kr., k svobodnému vynaloženiu do 
dištriktu odvedeno 822 zl. 23 kr., spolu 1939 zl. 04 kr. 

3. K svobodnému vynaloženiu do dištrikt, podporovne odvede-
ných 822 zl. 23 kr. podeleno: na Leopoldianum 50 zl., duchovnému 
predsedovi na cestovné výlohy 50 zl., na bežné trovy 1 zl. 12 kr., 
Malej Palúdzke, novú školu založivšej 50 zl., diakonisskému ústavu 
v Prešporku 50 zl., Cirkvám: Istebné, Uh. Starhrad, Castkov, Gri-
nava, Lazy, H. Jasen po 35 zl., generálnej podporovni 411 zl. 11 kr., 
spolu 822 zl. 23 kr. 

4. Na 400-zlatový dar lásky odporúča sa D. Kubín, ktorý stavia 
nový chrám namiesto požiarom zničeného. Na menšie podpory od-
porúčajú sa: Veľká Ves, Ružomberok, Orosvár, Turolúka, Dunajská 
Streda, Engerau, M. Stankovce, Turany. Gustáv-Adolfskému spolku 
odporúčajú sa tie cirkve, ktoré sú už do tohoročného Unterstützungs-
plan-u prijaté: Beckov, Orosvár, Košariská, Kšiná, Lazy, Lipt. missia, 
Nitr, Streda, H. Zelenice, Bobroveček, Príbovce, Rajec, Ružomberok, 



— 53 — 

V v 

Šalgov, S v. Martin, Trenčín, Cáčov, Nové Mesto, Vážec, Dun. Streda, 
spolu 19 cirkví. 

5. Na Alexandra Pallovskú, tohoto roku do nášho dištriktu pri-
padajúcu podporu odporučené sú cirkve: Vážec, ktorý má vyše 5000 
zlatých dlhu zo stavby nového chrámu 27000 zlatých spotrebovavšej; 
Horné Zelenice, majúce dlh 3000-zlatový z prestavovania chrámu, 
ktoré stálo 6000 zlatých; Kšiná, ktorá dvoma požiarmi a mnohými 
stavbami schudobnela. 

Dištriktuálny konvent prijal zprávu podporovne v milú 
známosť; tomuto dielu lásky želá požehnania Božieho; svätú 
vec podporovne odporúča do horlivej priazne seniorátom, 
cirkvám i jednotlivým dobrodincom a vrelú vdaku vyslo-
vuje dvojct. p. Pavlovi Cobrdovi, ako kazateľovi pri toho-
ročnom shromaždení podporovne. B. 

51. Predostretá bola nasledujúca, k dôst. p. biskupovi upravená 
Zpráva dištrikt, archivára: „Na biskupský archív nech mi je svo-
bodno poznamenať, že vniesol som do soznamu všetky cez rok došlé 
aktá a sriadil som úplne dokumenty listárne zvečnelého biskupa Ge-
dulyho z roko 1861, 1862, 1863, 1864, 1865. Na uloženie listín, 
ktorých počet rok po roku sa zväčšuje, dal som shotoviť škryňu a 
nadobudnul som dve Čiarkované zápisnice." 

Dištriktuálny konvent vzal zprávu táto v známosť a 
vyslovil bývalému archivárovi, p. Zigmondovi Korcsekovi 
úprimnú vdaku za verné a pilné účinkovanie; výbor, bo-
dom 38. tejto zápisnice na prevzatie dištrikt, pokladnice 
splnomocnený poveruje i na prevzatie dištrikt, archívu a 
prosebne obracia sa k cirkvi liptovsko-sväto-mikulášskej, 
aby láskavá bola prevzať na seba bezpečné umiestenie to-
hoto archívu. B. 

5 T Pri 43. bode zápisnice minuloročného dištrikt, konventu 
liptovský seniorát, odkázaný súc na to, aby pracoval na osvobodení 
vdovsko-sirotského kňazského a učiteľského ústavu od dane úrokovej, 
oznamuje, že Jeho eis. a kráľ. Veličenstvo najvyšším rozhodnutím 
zo dňa 5. oktobra 1892 najmilostivejšie dovoliť ráčil, aby zl. 1478'01 
obnášajúca daňová summa, ktorú liptovský seniorálny na podporu 
vdov a sirôt evanj. a. v. farárov a učiteľov založený pensíjny ústav 
v rokoch 1883, 1884, 1885, 1887 a 1888 zaplatil, bez úrokov zpät 
prinavrátená bola; ktorážto summa následkom nariadenia vys. uh. 
kr. ministeria financií zo dňa 14. oktobra 1892 č. 71160 prípisom 
č. 19796 dolno-kubínskej finančnej direkcie zo dňa 23. okt. 1892 
bola vyassignovaná a liptovsko-sv.-mikulášskym berným úradom se-
niorálnemu vdovsko-sirotskému ústavu vyplatená. Nitriansky seniorát 
oznamuje, že jeho podobná záležitosť ešte dosiaľ nie je konečne 
riešená. 

Dištriktuálny konvent zprávu liptovského seniorátu berie 
v radostnú známosť a nitriansky seniorát upravuje, aby 
o priebehu záležitosti svojej dal zprávu budúcemu dištrikt, 
konventu. S. 
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5 3 . V súvise so 44. bodom minuloročnej dištriktuálnej zápis-
nice vzatý na pretras 15. bod generálnej zápisnice z tohože roku; 
v bode tomto preddunajský a banský dištrikt dôrazne sa vyzývajú, 
aby — vzhľadom na krušný stav theologickej akademie — svoje 
ročné príspevky zvýšiť ráčily. 

Dištriktuálny konvent na tento čas nevidí možnosť^na-
plniť túto prosbu generálneho konventu. S. 

5 4 . Pri 45. bode dištriktuálnej zápisnice z r. 1892 liptovský 
seniorát, poverený manipuláciou základiny Jura Tranovského, ozna-
muje, že táto základina činí dosiaľ 414 zl. 14 kr. 

Berie sa v známosť a liptovskému seniorátu, ktorý bol 
vyzvaný, aby vypracoval štatút o manipulovaní tejto zá-
kladiny, na jeho prosbu povoľuje sa k vypracovaniu tohože 
štatútu jednoročný termín. S. 

5 5 . Pri 48. bode dištriktuálnej zápisnice z tohože roku dôstojný 
pán biskup predkladá účty „Zpevníkovej základiny" na rok 1892. Dľa 
týchto účtov majetok základiny činil koncom 1892. r. 9784 zl. 53 kr. 

* v 
Vzato v milú vedomosť. S. 

5 6 . V súvise so 49. bodom minuloročnej zápisnice dištriktuálnej 
dôstojný pán biskup oznamuje, že v prevádzaní testamentu a v ma-
nipulovaní základiny zvečnelého dr. Alexandra Palló presbytérium 
e v. cirkve šoproňskej pokračuje s príkladnou horlivosťou. 

Dištriktuálny konvent berie oznámenie toto v radostnú 
vedomosť. A poneváč dľa 9. bodu testamentu litery d) 400-
zlatovú Pallóvsku podporu každý štvrtý rok obdrží niektorá 
núdzna cirkev nášho dištriktu, tento bod testamentu vnáša 
sa i do tejto zápisnice. 

Výťah z testamentu dr. Alexandra Falló odo dňa 10. 
júna 1890. Punkt 9., litera d). 

Každoročne buď jednej obzvláštne núdznej evanj. a. v. cirkvi 
v Uhorsku (bez Sedmohradska) z fondu základiny daný milodar 
400 zl. t. j. štyristo zlatých tým spôsobom, že všetky dištrikty v na-
sledujúcom rade k podielu dojdú: dištrikt zadunajský, dištrikt pred-
dunajský, baňský, a konečne dištrikt potisský. Cirkvám seniorátu 
predtým sedmohradského neprirčujem žiaden nárok na toto dobro-
denie, lebo dľa môjho cirkevno-právneho náhľadu oddelenie jeho od 
sedmohradskej superintendencie a pridelenie k uhorskému potisskému 
dištriktu nepodvratným zákonným spôsobom malo byť nie kroz ge-
nerálny konvent, ale synodou sankciované, ako to aj v zákonoch 
synodálnych*) z r. 1882 v §§ 46. a 89. zretedlne predpísané je. Ak 
by behom času i sedmohradská superintendencia bola cirkvi uherskej 
pridelená, i táto, ako piata, má byť v kruh podielu pritiahnutá. 

*) V odpise testátorom vlastnoručne písanom a u dr. K. T. v deposite byvšom je do-
ložené: »cirkve reformátskej«. 
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K dosiahnutiu hor udaného milodaru povolané sú tie chudobné, 
a aj dotyčné ich mravnosti a ich cirkevnej horlivosti vynikajúce 
matko- alebo dcéro-cirkve (ale len dedinské cirkve), ktoré živelnou 
udalosťou, ako požiarom, povodňou, zemetrasením, zošinutím vrchu, 
citlivú škodu utrpely, proti ohňu ale v celej hodnote zabezpečené 
boly, dalej — ktoré chrám alebo školu, farský alebo učiteľský prí-
bytok potrebujú, a alebo — po stvrdení plánu stavebného a rozpočtu 
útrov — už v behu samej stavby sú, alebo z minulosti na ten cieľ 
väčší dlh zmazať majú, ktorý ale nesmie pochádzať z nesprávneho 
vedenia peňazí, alebo z prehnanej namyslenosti. Odtrhnutie filií od 
dosavádnych matiek cirkví ja s mojej strany nechcem napomáhať, 
lebo tým len zoslabenie schopnosti snášania bremien sa napomáha. 
Obzvláštne ale ohradzujem sa proti podporovaniu kúpeľov a letovísk, 
kde sa bohatí schádzajú, ako to na príklad s Novým Smokovcom 
sa stalo. 

V patričnom dištrikte bud vždy súbeh vypísaný, a na základe 
došlých prosbopisov a hodnoverných príloh nech je výborom dištr. 
podporovne v radu stojacej náležite odôvodnená predloha troch ab-
solútnou väčšinou hlasov presbyteriumu evanj. šoproňskému predo-
stretá, a týmže — tiež absolútnou majoritou — udelenie prevedené. 
Pri vypísaní patričného súbehu bud cirkvám tento punkt môjho 
testamentu v celom znení, a obzvláštne v ich im srozumieteľnej ma-
terinskej reči sdelený, aby ony vždy z neho môj úmysel doslovne 
poznaly. 

Dotyčné prirknutia milodaru bud moje zásadné stanovisko v tom 
smysle určené: Ze ja chcem, aby táto humanitná, záujmy protestant-
sko-cirkevné všeobecné a kulturálne napomáhajúca akcia nebola smie-
šaná s panujúcimi politickými cieľami a s národnostným prúdom, 
ale aby všetky kmeny rovnou evanjelickou láskou objala, a aby pri 
polyglottnom složení našej cirkve, hlavne ale pri presahujúcej väčšine 
veriacich nemadarskej národnosti v dištrikte preddunajskom, ako aj 
v baňskom a potisskom dištrikte, na biedu tamejších cirkví sloven-
ského a nemeckého jazyka, spôsobom numericky spravodlivé urče-
ným, ohľad sa vzal. 

K praktickému prevedeniu na zreteli mať treba nasledujúce 
pravidlá: 

aa) Ako hlavná zásada v popredí stojí cirkev jednorečová, to 
jest: majú sa do ohľadu vziať najprv také cirkve, kde výkony boho-
služebné a výučba od jakživa v prirodzenej a zdedenej reči materin-
skej sa držia, táže nepretržene v platnosti zostala, a takáto výlučne 
sa užíva. Ak by týmto požiadavkám zodpovedajúca cirkev v patrič-
nom dištrikte na žiaden prípad nájsť sa nemohla, môže sa i na také 
cirkve preísť, kde ako vyučovacia reč v dalšej budúcnosti prípadne 
iná, nie pôvodná reč sa užívá, pri Bohoslužbe ale cirkev bezvými-
nečne a výlučne svojej starodávnej reči ľudu sa pridŕža. Kedby ale 
i takáto cirkev vôbec už nejestvovala, poťažne nekonkurrovala, tak 
môžu v tomto najkrajnejšom prípade aj cirkve miešanej reči do po-
vahy byť vzaté. 
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bb) BezvýmineČne vytvorené sú také cirkve, ktoré svoje školy 
štátu alebo politickej obci prepustily (štátne alebo obecné školy); 
aj kečľby cirkevná obec, alebo kňaz alebo učiteľ od štátu, alebo od 
takrečeného „patróna" (Čo je na niektorých miestach v obyčaji), alebo 
od nejakého politického spolku, čo len občasnú podporu, alebo tak-
rečené „prämium" dostával. 

cc) Podpora táto budiž k tej neodpustiteľnej podmienke pri-
viazaná. že patričná cirkev skutočne dôkazy toho už aj dala, že sa 
usiluje obetiplnou hotovosťou vlastnej pomoci odpomôcť biede svojej, 
a že do „uhorskej všeobecnej podporovni" jšarty svoje silám prime-
rane aj prináša, — menovite ale má v prvej Čiare v prípade neod-
kladnej potreby stavebnej (vid úvod tohoto punktu) celkom hodno-
verne (i patričným arcipastierom potvrdene) dokázať, že aspoň polo-
vicu preliminovaných stavebných útrov po ruke má. Š. 

5 7 . Predložená bola zpráva Lutherovho spolku na r. 1892 s vy-
zvaním, aby dištrikt podporoval tento spolok. 

Dištriktuálny konvent vrelo odporúča Lytherov spolok 
horlivej podpore seniorátov, cirkví a jednotlivcov. Š. 

5 8 . Pri 51. bode minuloročnej dištriktuálnej zápisnice dôstojný 
pán biskup predkladá zprávu p. Ľudovíta Dohnányiho, trenčianskeho 
dozorcu seniorálneho, spolu so stanovami o Baltíkovej základine. Sta-
novy tieto boly prečítané; 

dištriktuálny konvent prijal ich v odobrujúcu známosť, na-
ložil uložiť do archívu a v celosti vnáša ich i do prítomnej 
zápisnice, ako nasleduje: 

Základná listina ohľadom základiny Baltíkovskej. 
1. Základina táto podrží navždy názov Základiny Bedricha 

Baltik, biskupa evanj. dľa aušp. vyzn. preddunajského a SI. B. kaz. 
liptovsko-sväto-mikulášskeho. 

2. Cieľ základiny je náboženskomravné vzdelávanie ľudu sloven-
ského evanj. kroz zaopatrovanie školských knižníc a chudobných 
školákov potrebnými školskými knihami slovenskými a podobnými 
učebnými nástrojmi. 

3. V prvom rade nadielané budú knižnice a žiaci škôl nutných, 
kopaničných a diasporálnych vôbec, potom školy elementárne a tých 
chovanci, konečne, nakoľko by všetky potreby dištriktu v ohľade 
tomto už boly zaopatrené a stav hmotný základiny dopustí, nadie-
lanie rozšíri sa na učiteľské prípravovne a theologické ústavy a týchto 
navštevovateľov, poťažne poslucháčov. 

4. Knihy a iné učebné prostriedky, len dištriktuálnou vrchnosťou 
schválené, poťažne v učebnom pláne patričných seniorátov obsažené 
zadovážiť a podeľovať možno. 

5. Prvý kamienok základiny tejto tvoria dve účastiny turčiansko-
sväto-martinského kníhtlačiarskeho spolku, ktoré nedotknuteľné ostanú 
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a jedine každoročný dôchodok z takých upotrebený byť môže. Aj 
nakoľko by spolok nadrečený knihy účelu v 4. bode označeném zod-
povedajúce sám na sklade mal, podielanie takých sa snažne odporúča 
i z ohľadu ľavnejšej ceny i snadnosti manipulačnej. 

6. Ďalší rozvoj a vzrost základiny porucen Hospodinu a laska-
vým priateľom ndádeže a cirkevnomravnej výchovy, ktorý sbierkami, 
darmi, čo ak nepatrnými príspevkami, v hotovizni i v upotrebiteľnom 
materiáli napomáhať svobodno. 

7. Správa základiny patrí doživotne biskupovi Bedrichovi Baltik, 
potom ale zákonnému jeho nástupcovi v úrade biskupskom a tohoto 
dalším nástupcom. V prípade objaviť sa mohúcej premeny v podelení 
dištriktov biskupovi tomu, do jehož kruhu účinkovania seniorát tren-
čiansky vriadený bude. Majetok opatruje sa na spôsob ostatných di-
štriktuálnych základín. 

8. Nadielanie deje sa po seniorátoch abecedným poriadkom. 
V ktorom senioráte nebolo by potreby zaopatrenia, zaujme miesto 
toho nasledujúci; nitriansky ale seniorát, vzhľadom na mnohé svoje 
kopaničné školy, dvakráť príde k nadielaniu v jednom turnuse. 

9. Spôsobom týmto každá knižnica elementárnych škôl má byť 
zaopatrená dvoma výtiskami v mieste užívaných školských kníh slo-
venských, a pilní, mravní, chudobnejší žiaci bez rozdielu pohlavia 
a triedy dostanú po jednom výtisku. 

10. Biskup vyžiada si mienku patričného seniora a na základe 
takej určí sám, kde, koľko a akých kníh a prostriedkov učebných 
potrebno, — podelenie takých nariadi a v ročnej zpráve svojej o tom 
zkrátka zmienku urobí. 

11. Zásady tieto šetrené byť majú dľa možnosti i pri rozšírení 
nadielania na učiteľské prípravovne a bohoslovecké ústavy; len že tu 
potom biskup, na senioráty dištriktu tohoto obmedzený, ani ustano-
vizňou bodu 4. viazaný nebude, ale vykoná všade na území vlasti 
našej uhorskej všetko, kde a čo v záujme cirkevnomravného zveľadku 
veriacich ľudu slovenského dľa svojho svedomia za potrebné uzná. 

12. V neočakávanom prípade tom, že by dištrikt evanj. augš. 
vyzn. preddunajský jestvovať prestal alebo čisté učenie dľa nezme-
neného augšp. vyznania a ostatných symbolických kníh z jeho škôl 
vyobcovano bolo, základina táto dištriktu tomu pripadne, ktorý majúc 
v možnosti sledovanie účelu v 2. bode označeného, bude Trenčínu 
najbližší. 

Dano v Trenčíne, dňa 15. augusta 1893. 

Ľudovít Ján Dolmányi, v. r. 
B. 

5 9 . Dôstojný pán biskup oznamuje, že barón Albert Steiger-
Milnsingen, hajnovoveský (nitriansky seniorát) veľkostatkár, ku svojej 
r. 1890 danej základine 2500-zlatovej, z jejž úrokov odmeňuje sa 
nitra-stredanský p. farár za náboženské vyučovanie e v. dietok v Haj-
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novej vsi a okolí, 24. februára 1893 doposlal dar 800 korún (400 zl.) 
na náhradu rozdielu, povstalého pri tejže základine po konversii. 

Berie sa vďačne v známosť a veľkodušnému darcovi v 
vyslovuje sa i na tomto mieste vrelá vdaka. Š. 

v 
6 0 . Predložená bola lektikálna krivda dcérocirkve Orosvár. Šiesti 

totiž ev. a. v. údovia menovanej cirkve od rokov cestou exekúcie 
nútení boli platiť príslušnosť vo zboží orosvárskemu rím.-kat. farárovi, 
bez toho, žeby sa k tomu alebo pri kúpe majetku boli zaviazali, 
alebo žeby požiadavka na ich majetky pozemnoknižne bola bývala 
intabullovaná; preto obracajú sa prostredníctvom preddunajského di-
štriktu ku generálnemu konventu s prosbou, aby odpomoženie tejto 
ich krivdy vymáhal u vysokej vlády a snemu. 

Dištriktuálny konvent osvojil si mienku povereníctva, 
v tejto veci bodom 12. prítomnej zápisnice vyslaného, a 
v smysle tejto mienky uzavrel, aby sa lektikálna krivda 
orosvárskej dcérocirkve s odporučením predostrela predv ge-
nerálny konvent cieľom potrebného zakročenia. S. 

61. Konventuálno uzavretie nitrianskeho seniorátu, predostreté 
na potvrdenie k dištriku, že osamostatnenie ev. dcérocirkve šalgovskej 
bolo vyslovené, 

konvent povýšil na dištriktuálno uzavretie. B. 
62 . Návrh prešporsko-mestského seniorátu, aby dištrikt na bu-

dúce dal tlačiť soznam predmetov dištriktuálnelio konventu a dopo-
sielal ho spolu s pozvaním v zodpovednom počte seniorálnym pred-
stavenstvám, 

konvent neprijal z tej príčiny, že sóznám predmetov defini-
tívne ustáluje sa len na konferencii, bezprostredne pred-
chádzajúcej konvent dištriktuálny. J . 

6 3 . Súčasne s týmto prednesený návrh nitrianského seniorátu, 
aby dôstojné a osvietené predsedníctvo dištriktuálne pozývalo na di-
štriktuálne konventy slovenské senioráty slovenskými prípisami, 

upravuje sa na kommissiu, vyslatú na vypracovanie nového 
rádu cirkevného. J . 

6 4 . Prešporsko-stoličný seniorát predostiera cieľom dištrikt, po-
tvrdenia to svoje uzavretie, ktorým odobril prosbu cirkevníkov cifer-
ských, aby sa mohli odlúčiť od nemecko-grobčatajskej cirkve a pri-
pojiť k cirkvi trnavskej. 

Dištriktuálny konvent berie uzavretie seniorálne v po-
tvrdzujúcu vedomosť. J . 

6 5 . Návrh prešporsko-stoličného seniorátu, aby sa požiadal ge-
nerálny konvent postarať sa o vydávanie úradného časopisu pre celú 
ev. a. v. cirkev v Uhorsku, ktorý časopis povinná by bola každá 
cirkev pre farský úrad predplácať, 

konvent neosvojuje si, lebo nedrží za radné, aby sa nové 
ťarchy na sbory naše uvaľovaly. J . 



59 — 

6 6 . Nasledujúci návrh prešporsko-stoličného seniorátu: „Poneváč 
nariadenie uh. kr. ministra kultu a osvety č. 29751 z r. 1893, ktoré 
určuje pensiu konfessionálnych učiteľov, obsahuje nespravedlivosť na-
proti konfessionálnym kántorom-učiteľom, lebo len polovicu platu 
kántorsko-učiteľského považuje za dôchodok, ktorý sa do pensie po-
čituje; kdežto konfessionálny učiteľ práve tak, ako obecný alebo 
štátny učiteľ, povinnosť svoju v škole vo všetkom koná a nadto ešte 
ako organista a kántor i v nedeľu v chráme spolupôsobí na pozdvi-
hnutí nábožnomravného života: považuje sa za neslušné, že má byť 
účastný menšej pensie, než obecný alebo štátny učiteľ. Nech sa tedy 
vyzve generálny konvent, aby vymohol u vysokého ministeria, žeby 
konfessionálnym kántorom-učiteľom určovala sa pensia dľa celého 
ich platu," 

dištriktuálny konvent súhlasne prijíma a generálnemu kon-
vent s odporučením predostiera. J . 

v* 
67 . Prosbu Karia Göcz a Šteíana Göcz, ev. obyvateľov kajal-

ských, v ktorej prosia dištrikt o hmotnú podporu, aby mohli pokra-
čovať v pravote, pre svoju lektikálnu krivdu vedenej, 

konvent v nedostatku hmotných prameňov s ľútosťou^ po-
minúť je nútený. Š. 

6 8 . Voči návrhom zákona o zamýšľanom civilnom manželstve 
a civilných matrikách nitrianský seniorát vyslovuje, že manželstvo 
ako božskú svätú ustanovizeň len tak môže považovať za platné, keď 
sa i od týchto Čias, ako dosiaľ cirkevne bude uzavierať; s doterajším, 
v zák. čl. 53. z r. 1868 upravidelneným spôsobom uzavierania man-
želstva je spokojný a zaujíma stanovisko rozhodne proti civilnému 
manželstvu; — prízvukuje, že vedenie matrík v cirkvi evanj. a. v. 
je v najprimeranejších a najspoľahlivejších rukách; že i pri terajšom 
vedení majú všetky možné výhody a i dozor nad nimi i zavrátenie 
možných priestupkov je dostatočne zabezpečené 5. zák. čl. r. 1878 
a 40. zák. čl. r. 1879; že zavedením civilných matrík len nové ťarchy 
naložené by boly na plecia dabujúcich občanov, a evanj. kňažstvo, 
ktoré dosiaľ tak svedomite a správne viedlo tieto knihy, utratí zo 
svojho vokatoriálne zabezpečeného dôchodku, — preto sa má dote-
rajší spôsob vedenia matrík podržať, a preto seniorát vyzýva dištrikt, 
aby i on označil svoje stanovisko voči zamýšľaným návrhom zákona. 

Dištriktuálny konvent voči otázkam zamýšľaného ob-
čianskeho manželstva a občianskeho vedenia matrík osved-
čuje, že, držiac doterajší spôsob i uzavierania manželstva i 
vedenia matrík za cieľuprimeraný, želá si, aby i tieto usta-
novizne v platnosti a úcte sa zachovalý, i 53. zák. čl. z, r. 
1868 aby bol prísne zadržaný. Š. 

69. Dôstojný pán biskup predostiera návrh Gustáva Venetiánera. 
hlavného agenta „Viedeňskej poisťujúcej spoločnosti" o dištriktuálnom 
hromadnom poisťovaní. 
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Návrh vydaný bol dvojct. p. Pavlovi Royovi, trenčian-
skemu konseniorovi, aby podal o ňom mienku na budúcom 
dištriktuálnom konvente. Š. 

7 0 . Na návrh liptovského seniorátu, aby sa dištriktuálna zápis 
nica tlačila vo viac výtiskoch, 

uzavreté, že zápisnice budú sa od týchto Čias vydávať 
v počte o tretinu väčšom, než dosiaľ. S. 

71. Dôstojný pán biskup predkladá prosbu ev. cirkve ružom-
berskej, ktorou cirkev táto uchádza sa o mravnú i hmotnú podporu 
preddunajského dištriktu, aby založiť mohla školu, ktorá je jej ne-
vyhnutne potrebná. 

Dištriktuálny konvent vyslovuje hotovosť všemožne na-
pomáhať ev. cirkev ružomberskú v dosiahnutí jej šľachet-
ného cieľa. S. 

72 . Trenčiansky seniorát, na základe smutných zkúseností, že 
slovenskí, prešporskú akadémiu navštevujúci theologovia, ked čo i 
len najmenej a najnevinnejšie prejavia patričnosť a oddanosť ku svojej 
slovenskej materinskej reči a národnosti, upodozrievaní a obviňovaní 
bývajú z panslavismu; a súc takto narknutí z panslavistických ple-
tích a národnostných demonštrácií, neprestajne a opätovne bývajú 
znepokojovaní a prenasledovaní, ako i najnovšie z príležitosti skla-
dania vojenskej prísahy, pričom slovenskí theologovia právne a zá-
konne svoju reč užívali, a akademický sbor professorský záležitosť 
túto predsa vtiahol do kruhu disciplinárnej kázne, ačpráve ta naskrze 
nepatrila, a pod plášťom prenasledovania pre panslávske pletichy a 
národnostné demonštrácie patričných theologov citlivé potrestal; na 
prekazenie toho, aby slovenskí theologovia pri užívaní zákonných 
práv materinskej reči neboli vystavení stálym sekatúram, navrhuje, 
aby akademickému professorskému sboru vyslovené bolo zazlenie pre 
toto pokračovanie proti slovenským tlieologom a z dištriktuálneho 
konventu nech sa požiada konvent generálny, dľa múdreho dobro-
zdania ta pôsobiť, aby na prešporskej akadémii učinená bola prietrž 
takémuto bezzákladnému upodozrievaniu a sekatúram, a aby slovenskí 
theologovia pre zákonné užívanie práv reči materinskej prenaslodo-
vaní neboli. 

Uzavreto predložiť záležitosť túto generálnemu kon-
ventu, ako príslušnému fórumu theologickej akademie. B. 

7 3 . Trenčiansky seniorát prostredníctvom svojho dozorcu po-
zýva dištrikt, aby svoj najbližší konvent v lone tohože seniorátu 
vydržiaval, následkom čoho 

dištrikt určuje mesto Trenčín za miesto najbližšieho dištrikt, 
konventu. B. 

7 4 . Táto zápisnica má sa uhodnoverniť v Ružomberku, k čomu 
pod predsedníctvom dôstojného pána biskupa vysielajú sa 
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v 
páni: Ján Kmeti, Jozef Horvát, Ján Skripeň, Ján Hroboň, 
Pavel Novák, Pavel Mudroň, Matúš Dala, dr. Emil Stodola, 
Peter Miko a Ján Ružiak. B. 

Po vyčerpaní predmetov denniebo poriadku konvent zakľúčený 
bol modlitbou dôstojného pána biskupa a jeho účastníci rozišli sa 
pri vzájomnom blahoželaní. 

Dané ako hore. 

Jur Janoška, 
dištriktuálny slovenský notár. 

Ľudovít Boor, Ján Šimkovic, 
dištr. maďarský notár. dištr. nemecký notár. 

Zápisnica uhodnovernená v Ružomberku 21. septembra 1893. 

Bedrich Baltik, 
biskup. 

Peter Miko. 

Ján Ružiak. 

Pavel S. Novák. 

Dr. u. Emil Stodola. 

Ján Hroboň. 

Ján Škripeň. 

k 



O B S A H . 

1. Sriadenie konventu. 
2. Vyhlásenie synodálnych zákonov. 
3. Výbor na prepracovanie cirkevného rádu, 
4. Voľba dištriktuálnych notárov. 
5. Voľba ostatních dištrikt, úradníkov a členov dištrikt, konsi-

storia a následkom toho nové sriadenie konventu. 
6. Pamiatka dra J. D. Teutscha. 
7. Bočná zpráva biskupská. 
8. Odbor k účtom generálnym. 
9. Odbor k Baldácsyho základine. 

10. Odbor k podeleniu štátnej podpory. 
11. Odbor na generálny pensíjny ústav. 
12. Odbor na lektikálnu krivdu orosvársku. 
13. Eeferent o turč.-sv.-martinskom gymnásiume. 
14. Odbor na osamostatnenie Šalgova. 
15. Odchod menšiny. 
16. Správca biskupskej kancellárie. 
17. Záležitosť Attilu Újhelyiho. 
18. Synodálne trovy. 
19. Generálny konvent. 
20. Ministerské výnosy. 
21. Osnova dvoch ministerských výnosov. 
22. Zpráva o ľudových školách. 
23t Gymnásium v Turč. Sv. Martine. 
24. Sprisahanie dištr. notára Šimkovica. 
25. Náboženské vychovávame ev. dietok, chodiacich do cudzích škôl. 
26. Počet detí ev., chodiacich do cudzích škôl. 
27. Vyššia dievčenská škola dištriktuálna. 
28. Zpráva zo štátnych präparandií. 
29. Zpráva o leopoldovskej trestnici. 
30. Zpráva o ilavskej trestnici. 
31. Zsedényovské štipendia. 
32. a) Štipendium Némethovské a Gedulyanum. 
33. b) Základina Némethovského štipendia. 
34. Dištriktuálna pokladnica. 
35. Peňažný výbor. 
36. Synodálne výdavky. 
37. Účtovná stolica. 
38. Odbor na prevzatie dištr. pokladnice. 
39. Zpráva o základine Karia Eeischel. 
40. Statok základiny Karia Eeischela. 
41. Zpráva o účtoch generálnych. 
42. Zpráva o základine Baldácsyho. 



43. Schválenie účtov zo štátnej podpory. 
44. Vykázanie štátnej podpory. 
45. Podelenie štátnej podpory. 
46. Pomer delenia štátnej podpory. 
47. Dištrikt, vdovskosirotský kňazský ústav. 
48. Zpráva o generálnom pensíjnom ústave. 
49. Dišpenzačné taxy. 
50. Dištriktuálna podporoveň. 
51. Zpráva archivárova. 
52. Daň úroková vdovskosirotských ústavov. 
53. Príspevok na theologickú akadémiu. 
54. Základina Tranovského. 
55. Základina Zpévníková. 
56. Základina dr. Alexandra Palló. 
57. Lutherov spolok. 
58. Baltíkova základina. 
59. Základina baróna Steiger-Münsingen. 
60. Orosvárska lektikálna krivda. 
61. Osamostatnenie Šalgova. 
62. Denný poriadok. 
63. Reč pozvaní na dištr. konvent. 
64. Privtelenie Cífera. 
65. Úradné noviny. 
66. Pensia kantorov-učiteľov. 
67. Lektikálna krivda kajalská. 
68. Cikevnopolitický programm. 
69. Nabídnutie Venetiánerovo. 
70. Tlač dištr. zápisníc. 
71. Ev. škola ružomberská. 
72. Prenasledovanie slovenských theologov. 
73. Miesto dištrikt, konventu. 
74. Uhodnovernenie zápisnice. 
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