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A dunáninneni ág. hitv. evang. keresztyén egy-
házkerület 1918. évi aug. hó 21. és 22. napjain 
Pozsonyban megtartott rendes közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

(K.) Jelen voltak: 
B. "Bamk Frigyes püspök és ßepossa Bániét h. kerületi 

felügyelő elnöksége mellett 

I. FCivatatuRnát fogva mint egyfíázaeriifeti tisztuisetőa: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Wenk Károly, 

Pröhle Henrik, Horváth Sándor, dr. Kéler Zoltán, Sziklai 
Ottó, Hirschmann Nándor, Nemes Győző. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Sziklai Ottó, Pröhle Henrik, 
dr. Trsztyénszky Ferenc rendes, Händel Vilmos, Kirchner 
Rezső, Kéler Bertalan tb jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros: ifj. Wichmann Adolf. 
4. Egyházkerületi ügyész: dr. Trsztyénszky Ferenc, 

dr. Petrovics Rudolf. 
5. Egyházkerületi ellenőr: Steltzer Endre. 
6. Egyházkerületi levéltáros: D. Schmidt Károly Jenő. 

II. Jfivatat'uHnát fogva mint egyházmegyei és isRotai Répvisetőa: 
1. A barsi egyházmegyéből: Bándy Endre esperes. 
2. A fejérkomáromiból: Jánossy Lajos esperes, dr. Kéler 

Zoltán felügyelő. 
3. A mosoniból: Wenk Károly esperes, Lepossa Dániel 

felügyelő. 
4. A nagyhontiból: Händel Vilmos esperes. 
5. A nógrádiból: Kiss István esperes, Okolicsányi Gyula 

félügyelő. 
6. A nyitraiból: Szekerka Pál esperes, dr. Simko Lajos 

felügyelő. 
7. A pozsonymegyeiből: lic. Daxer Henrik esperes, 

Lenhardt Károly felügyelő. 
í* 
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1. 8. A pozsonyvárosiból: D. Schmidt K. Jenő esperes, dr. 
Samarjay Emil felügyelő. 

9. A trencséniből: Krizsán Zsigmond esperes, dr. Stúr 
Károly felügyelő. 

10. Egyet, theol. akadémia: D. Kovács Sándor igazgató. 
11. Pozsonyi liceum: dr. Dobrovits Mátyás felügyelő, 

Hirschmann Nándor igazgató. 
12. Selmecbányái liceum és tanítóképezde: Király Ernő 

igazgató. 
/ 

III. TJáfasztások afapján: 
1. A barsi egyházmegyéből mb. levéllel: Liptai András; 

jegyzőkönyvi kivonattal: lic. Fizély Ödön, dr. Gyapay Ede. 
2. A fejérkomáriból megbízó levéllel: Belák Géza; 

jegyzőkönyvi kivonattal: Gáncs Aladár, Plutzer Károly. 
3. A mosoniból megbizó levéllel: Gindl Márton, Emery 

Henrik; jegyzőkönyvi kivonattal: Steinacker Roland, Ring-
bauer Károly, Weltler János. 

4. A nagyhontiból megbizó levéllel: Krupecz István. 
Rozsnyay János, Jeszenszky János, Szabó Kálmán, Gregersen 
Nils; jegyzőkönyvi kivonattal: Fuchs János, Zsámbor Pál, 
Szimonidesz Lajos, Geyer Károly. 

5. A nógrádiból megbizó levéllel: Henriczy Béla, Belicza 
András, Ferenczi Samu, Králik Ervin, Rákóczy István, dr. 
Sztranyavszky Sándor; jegyzőkönyvi kivonattal: Hamar János, 
Mihalovics Samu, Szekej András, Bende Gyula. 

6. A nyitraiból megbizó levéllel: Bodiczky Mihály, Fajnor 
Dusán, Bodnár Gyula, dr. Simko Milos, dr. Horváth Cyrill, 
dr. Markovics Rudolf; jegyzőkönyvi kivonattal: Gallas Pál, 
Vieszt Károly, Lichner János, Zoch Gusztáv, Buncsák Lajos. 

7. A pozsonymegyeiből megbizó levéllel: Jurkovics Vla-
dimir, Marczy István, dr. Glatz Lajos; jegyzőkönyvi kivonat-
tal: dr. Halmi Béla, Erlemann Jakab, Zoch Sámuel, Mollner 
János, Endreffy János, Svigruha Pál, Hasák Lajos, Scherer János. 

8. A pozsonyvárosibói megbizó levéllel: Schulze Ottó, 
dr. Polner Ödön; jegyzőkönyvi kivonattal: Rátz Vilmos, 
Okályi Adolf, Adamis Gyula, D. Kovács Sándor, Kirnbauer 
Lajos, Beck Vilmos, Dex Ferenc. 

9. A trencséniből megbizó levéllel: Palic János, Bogyay 
Aladár, Zsolnay Pál; jegyzőkönyvi kivonattal: Drobba Dániel. 

10. Tanitóképviselők: Takács Sándor, Kopa József. 

IV. Számos vendég. 
1. (K.) Az egyházkerületi gyűlés tagjai a liceum tanács-

termében összegyűlvén, püspök úr buzgó imádság után 
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a jegyzői kar jelentésére megállapítja, hogy az egyházmegyék 1—4, 
kellőképpen képviselve vannak s a gyűlést megalakultnak 
jelenti ki. 

2. (K.) A jelen gyűlés jegyzökönyvének hitelesítésére 
dr. Dobrovits Mátyás, Steltzer Endre, D. Schmidt K. Jenő, 
Okályi Adolf, Hirschmann Nándor, Wenk Károly és lic. Daxer 
Henrik küldetnek ki, s 

3. (K.) A tanácskozás megkezdése előtt püspök úr indít-
ványára az egyházkerületi gyűlés Ő Felsége iránt táplált 
hódolatának kifejezéseül a következő táviratot küldötte Ő Fel-
sége kabinetirodájába: 

Császári és Apostoli Királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk és Királyunk! 

i 
A dunáninneni ágost. hitv. evangel. egyházkerület évi 

közgyűléséből legmélyebb hódolattal közeledik Felséged leg-
magasabb trónjának zsámolyához, kérvén alázattal Felségedet, 
kegyeskedjék alattvalói hűségünk legalázatosabb tolmácsolását 
kegyelemben elfogadni, amidőn a kegyelem Istenéhez forró 
imában könyörgünk, hogy Felségedet s felséges Családját 
dicsőséges uralkodásában hazánk, egyházunk s magyar nem-
zetünk boldogságára áldja és oltalmazza. 

Pozsony, 1918. augusztus 21. 

ßepossa Dániet, 2). ßaftifi SFrigyes, 
hely. ker. felügyelő. püspök. 

E táviratra a jegyzőkönyv hitelesítése alatt a következő 
válasz érkezett: 

TT 

„O császári és apostoli királyi Felsége * a dunáninneni 
ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület közgyűlésének 
hódolatát legkegyelmesebben fogadni és az elmondott imákért 
szives köszönetét kifejezni méltóztatott. Legfelsőbb parancsra: 
báró Nagy." 

4 

4. (K.) Lepossa Dániel helyettes kerületi felügyelő úr 
a tanácskozás megkezdése előtt az egyházkerület nevében 
szivből fakadó, meleg szavakkal üdvözli püspök urat egy-
házunk szolgálatában eltöltött működésének 60-ik évfordulója 
alkalmával, biztosítván őt az egyházkerületnek iránta táplált 
őszinte tiszteletéről, ragaszkodásáról és szeretetéről. 
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5. 5. (K.) Püspök úr felolvassa az* elmúlt közigazgatási 
évre vonatkozó alábbi jelentését: 

FJJTéftóságos és ^Főtisztelendő egyfíázRerüfeti FKözgyűtés l 
Hivatalos jelentésem élére teszem Jeremiás próféta könyve 

29. fejezetének 11. versét, ahol azt mondja az Ur: „Én 
tudom az én gondolataimat, melyeket én felőletek gondolok, 
békességnek gondolatai és nem háborúságnak, hogy nektek 
adjak kívánatos véget." A mi bibliánkban ezen fejezetnek 
címe: „Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz". Abból merítettek 
vigasztalást fogságuk nehéz idejében, mi pedig a háborúság-
nak ezen nehéz esztendeiben, amidőn forró imáinkban for-
dulunk a kegyelem Istenéhez a békéért, siralmainkban ezen 
levélben találunk vigaszt az Ur szavában, mely szerint Istenünk 
gondolatai mi felőlünk a békességnek gondolatai és hogy 
a kívánatos véget nekünk ő adja. Maradjunk erősek a hitben, 
a jó Isten — a próféta szavai szerint — tudja az Ő gon-
dolatait és a mindnyájunk által kívánatos véget; Ő a békének 
Istene, nekünk a békét csakis Ő adhatja. Ezzel vigasztaljuk 
egymást szenvedéseinkben! 

1. Egyházi téren is igen nehéz esztendőt éltünk át egy-
házkerületünkben. Ennek tanúbizonysága a folyó év május 
havában tartott rendkívüli közgyűlésünk is, amikor gyász-
istentisztelet kapcsán megörökítettük emlékét boldog emlékű 
kerületi felügyelőnknek, Beniczfiy SŔrpádnaí< s megemlékez-
tünk kerületi pénzügyeinknek élén áldottan álló báró Láng 
Lajos elnökünk korai elhunytáról. 

Jelen jelentésemben is több hü munkásnak az egyházi 
munkatérről való visszavonulásáról, illetve elhunytáról kell 
megemlékeznem. Ezeknek élére állítom báró FPrónay Bezső 
egyet, felügyelőt, aki mint a Baldácsy bizottságban a dunán-
inneni egyházkerület képviselője egyházkerületünknek is 
munkásai sorában állott. Harminc éven át állott áldott munká-
ban egyház egyetemünk élén s a közel napokban megválik 
a felügyelői állástól; a megüresedett vezéri széket báró 
So ľy m osy Bajos foglalja el, akinek működését áldja a kegye-
lem Istene! 

Kerületünk munkásainak köréből kiléptek: Fkaaő FKároly 
barsi esperes, kerületi gyűléseinken buzgó előadó, Scfifeiffer 
FKárofy nyug. főesperes-lelkész, aki évek hosszú során át 
szakavatottan, szorgalmasan működött köztünk mint pénzügyi 
előadó. Bejelentette lemondását BiszRup Béla, kerületi főjegyző 
s tanügyeink példás előadója. 

A napokban elszólította körünkből az Úr az egyház-
kerület 16 éven át példás buzgalommal és hűséggel működő 
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pénztárosát, Fesztfer Fivadart, akitől csak májusi rendkívüli 5. 
gyűlésünkön bucsuztunk jól megérdemelt nyugalomba vonu-
lása alkalmából. Távozott az élők sorából Fotterung Fároty 
nyug. modori lelkész, pozsonymegyei főesperes, leánynevelő 
intézetünk iskolaszékének volt érdemes elnöke is. Erdemét 
és emlékét hálás kegyelettel fogja őrizni modori leánynevelő 
intézetünk, melynek alapításával és egy évtizedet meghaladó 
időn át való eredményes irányításával és vezetésével mara-
dandó emléket állított magának. Emlékük legyen áldott! 

Ellenben újból egyházmegyei elnökök lettek: a nagy-
honti egyházmegyében az eddigi kipróbált, hű elöljárók: 
Ivánka István esperességi felügyelő és Fändet Vilmos fő-
esperes, Frupecz István alesperes; a trencséni esperességben 
Frizsán Zsigmond főesperes és dr. Stúr Fároty esp.-felügyelő. 
A barsi egyházmegyében esperessé választatott Bándy Endre, 
ker. gyámintézeti elnök, a pozsonymegyei esperességben fíc. 
Baxer Fenrik bazini lelkész, a nógrádi egyházmegyében fő-
esperes lett Fiss István eddigi alesperes, alesperesnek meg-
választatott Fenriczy Béta poltári lelkész. A pozsonyvárosi 
e perességben felügyelő lett dr. Samarjay Emit, eddigi másod-
felügyelő. Amidőn mindezen általunk tisztelt testvéreket 
munkaköreik terén szivünkből tisztelettel üdvözöljük, egy-
házépítő munkájukra Istennek szent áldását kérjük." 

Lemondott hivataláról Scfiottz Gusztáv, bányakerületi 
püspök, akinek utódául Faffay Sándor budapesti lelkész 
választatott meg, aki mint pozsonyi theol. akadémiai tanár 
a maga idején egyházkerületünkben is áldással működött. 
A pozsonyi theol. akadémiát nagy veszteség érte B. Baxer 
György tanár elhalálozásával, aki alapos theol. műveltséggel, 
hű egyházszeretetével, élő hitével, buzgó munkássággal tünt 
ki közéletünkben s készségesen vett részt egyházi teendőink-
ben is. Emléke legyen áldott! 

A testvér református egyházat is nagy veszteség érte 
Fenessey Béta erdélyi püspök elhalálozásával. Utóda Fagy 
Fároty, tanár lett. Egyházkerületünk nevében a veszteség 
felett részvétünket, illetve az uj vezér megválasztásakor üd-
vözletünket tolmácsoltam. 

2. A nehéz idők nyomasztó hatása alatt állottunk még 
az elmúlt közigazgatási évben is, mert még mindig elborult 
tekintettel kellett szemlélnünk nemzetünk virágainak, ifjainak 
pusztulását. De örömünnepünk is volt: a reformáció 400 éves 
évfordutójának diadalmas, magasztos ünnepe! A komor keretek 
között talán nem volt örömünnepünk oly hangos, de annál 
mélyebb és bensőségteljesebb. Az egyházkerület minden 
egyháza a nagy időkhöz méltóan ünnepelte az évfordulót 
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azon főpásztori körözvényem fonalán, amelyet ez alkalommal 
kibocsátottam. Az ünnepély lefolyására vonatkozó s hivata-
lomhoz beküldött esperesi jelentések örök emlékül kerületi 
jegyzőkönyvünk függelékében volnának közzéteendők, amihez 
a Főtisztelendő Közgyűlés hozzájárulását kérem. Az egyház-
kerület által rendezett jubiláris ünnepélyről a mult évi köz-
gyűlési határozatnak megfelelően külön emlékfüzetet adtunk 
ki, amely a nagy napok emlékére minden egyházközségnek 
megküldetett. 

3. Azon reményben voltam, hogy ezen közigazgatási 
közgyűlésünk már a béke enyhe légkörében fog lefolyni és 
egy összefüggő, a részletekre is kiterjedő jelentést tehetek 
a fiáöorúoaf kapcsolatos egyházi ténykedéseinkről. De reményünk 
nem teljesült, a világháború még mindig körülöttünk dúl és 
igy végleges, lezárt jelentést nem szerkeszthetek. Csak álta-
lánosságban jelzem, hogy egyházaink buzgón vettek részt 
a közös célok előmozdításában az elmúlt közigazgatási évben 
is. A legtöbb helyen külön háborús ájtatosságok lettek be-
vezetve. A lelkésztestvérek az evangéliom fényével világítot-
tak rá a háborús viszonyokra és a hiveket türelemre, kitar-
tásra és áldozatkészségre buzdították. A hivek áldozatkészsége 
a különféle háborús célokra való adakozásban ez évben is 
méltóan nyilvánult meg. Egyes, e célt szolgáló intézményeink 
áldozatkészséggel folytatták a vallásos iratoknak és kiadvá-
nyoknak hős katonáink s azok családjaiban való terjesztését. 
A VII. és VIII. hadikölcsönre való jegyzés sikerének elő-
mozdítása tárgyában körözvényileg hivtam fel az egyház-
kerület egyházait és tanintézeteit. Lelkészeink, tanáraink és 
tanítóink a jegyzésre való buzdításban igyekeztek eleget 
tenni e téren is hazafias kötelességüknek. Eljárásukért ez 
alkalommal is köszönetemet fejezem ki. 

Köszönet és elismerés illeti azon lelkésztestvéreimet is, 
akik a hadbavonult tanítókat az iskola növendékek buzgó 
oktatása által helyettesítették és intézeteink tanerőit, akik 
készséggel vállalkoztak nagy elfoglaltságuk dacára is hazánkért 
küzdő kartársaik tanóráinak ellátására. 

4. A háborús idők dacára az állam által nyújtani szokott 
több ezret kitevő egyházi és iskolai segélyeket pontosan 
megkaptuk az állampénztárból, sőt a kormány a családi 
pótlék intézményét is kiterjesztette a lelkészekre s annak 
folyósítása épen most van folyamatban. Az államsegélyek 
évi összege egyes lelkészeknél az 5000 koronát is meg-
haladja! Mindezért köszönetünket kell nyilvánítanunk az ország 
kormányának, mert e segélyek nélkül lelkészeinknek család-
jaikban nagyon is szükölködniök kellene, mivel nincs tagadás 



benne, hogy a mi egyházközségeink legnagyobb részében 
nincs készség lelkészei és tanítói anyagi helyzetén javítani! 

5. Másfelől azonban örömmel tehetek jelentést a Méltó-
ságos és Főtiszteleneő egyházkerületi Közgyűlésnek egyes 
buzgó hiveink áldozatkészségéről is. Az elmúlt közigazgatási 
évben az alábbi afapítuányob alapítólevelei küldettek be hiva-
talomhoz: 

1. bold. Beniczky Árpád kerületi felügyelőnek a kerület 
javára tett 50,000 kor. alapítványáról májusi rendkívüli köz-
gyűlésünk jegyzőkönyve szól. 

2. bold. Beniczky Árpádnak a nógrádi esperesség javára 
tett 50,000 K reformációi jubiláris alapítványa. 

3. lándori dr. Kéler Zoltán 5000 K „Segítő-alapítványa" 
a fejérkomáromi esperesség javára. 

4. lándori dr. Kéler Zoltán 1000 K „Napidíj" alapít-
ványa a fejérkomáromi esperesség javára. 

5. id. és ifj. Wichmann Adolf 10,000 K alapítványa 
a pozsonyi egyház sirkertjében lévő családi sírbolt fenntar-
ta tására . 

6. A nógrádi egyházmegye diakonissa alapítványa eddig 
7369 K 24 f. 

7. Mihalovics Samu, béri lelkész 500 K alapítványa 
a sziráki dekanátus lelkészözvegyei számára. 

8. Szinobánya egyházának 600 koronás női reformációi 
alapítványa. 

9. Pataki Mihály alapitványa 200 K-ról a bokodi egy-
ház javára. 

10. Szente József 200 K alapítványa a bokodi egyház 
javára. 

11. Kosiczky Istvánné 200 K alapítványa a bokodi egyház 
javára. 

12. özv. Csapó Józsefné, Nagy Zsófia 100 K alapítványa 
a bokodi egyház javára. 

13. özv. Németh Istvánné szül. Markó Erzsébet 100 K 
alapítványa a bokodi egyház javára. 

14. özv. Kriskó Jánosné Nagy Erzsébet 500 K alapít-
ványa a bokodi egyház javára. -

15. Zsebők Miklós és neje 100 K alapítványa a bokodi 
egyház javára. 

16. Belák Géza Sándor 100 K alapítványa a csabdii 
egyháznak. 

17. Csabdii Luther-alap 60 K. 
18. néh. komlóskeresztesi Fejérváry Iván 1000 K ala-

pítványa komáromi szeretetházra. 
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19. özv. Berlin Ágoston és neje 1CC0 K sírbolt fenn-
tartási alapítványa a komáromi egyház javára. 

20. Száki egyház 2000 K jubiláris Luther-alapítványa. 
21. Farkas Mihály és Farkas János 000 K alapítványa 

a száki egyház javára. 
22. Mészáros Erzsike 83 K 44 f alapítványa a száki 

egyház javára. 
23. néh. Farkas Róza 100 K alapítványa a száki egyház 

javára. 
24. néh. Valkó József 100 K alapítványa a száki egyház 

céljaira. 
25. Mészáros Ferenc 100 K alapítványa a száki egyház 

javára. 
26. néh. Czehmeiszter Lídia 50 K alapítványa a száki 

egyháznak. 
27. Székesfehérvári ev. Nőegylet 500 K alapítványa 

középiskolai tanulók felruházására. 
28. Szabó Márton 50 K alapítványa a szendi egyház 

javára. 
29. Kovács Sándor 363 K 58 f emlékalapítványa a szendi 

egyházban hősi halált haltak özvegyei és árváinak felsegé-
lyezésére. 

30. Piri Károlyné szül. Hujber M. S. 100 K alapítványa 
a szendi templom gyertyáira. 

31. Szendi egyház 1510 K ref. jubiláris alapítványa. 
32. Mészáros Mihály 100 K emlékalapítványa a szendi 

egyház céljaira. 
33. Márton László és neje szül. Adorján Julia 200 K 

alapítványa a szendi egyház céljaira. 
34. néh. Veréb Márton 200 K alapítványa a száki egy-

ház céljaira. 
35. néh. Vaskó Erzsébet 100 K alapítványa a száki 

egyház céljaira. 
36. Hősi halált halt iíj. Szabó István-féle 50 K emlék-

alapítvány a száki egyház céljaira. 
37. néh. id. és ifj. Mészáros Mihály 100 K alapítványa 

a száki egyház céljaira. 
38. Hősi halált halt Farkas István-féle 50 K alapítvány 

a száki egyház céljaira. 
39. Ä vérteskelhelyi ev. egylet 600 K reformáció jubi-

láris Luther-alapitványa a vérteskethelyi egyház céljaira. 
40. néh. Gerhard Jánosné 300 K alapítványa a vértes-

kethelyi egyház javára. 
41. Gerhard András és Mihály 100 K alapítványa a vér-

teskethelyi egyház javára. 
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42. Pusztai József 100 K alapítványa a száki egyház céljaira. 5—7. 
43. Mészáros Mihály és István 50 K alapítványa a száki 

egyház javára. 
44. Brunovszky Bohumil 2055 K alapítványa a modor-

királyutcai egyház templomának fenntartására s iskolai szük-
ségletek fedezésére. 

45. Kuzmányi György 300 K alapítványa sziráki tanulók 
jutalmazására. 

46. Kraicz János György 20,000 K alapítványa a modori 
II. egyház javára. 

47. A modori II. egyháznak 600 K reformáció jubiláris 
alapítványa. 

A jókedvű adakozókon nyugodjék Istennek szent áldása! 
6. Eddigi működésem egész ideje alatt főpásztori gon-

doskodásomnak egyik fő tárgyát képezte a szórványok kellő 
lelkipásztori gondozása, a missziók rendezése és szervezése. 
Sajnos, hogy az e téren való előhaladásunkat nagyban meg-
nehezítették a háborús viszonyok, de másrészt híveinknek 
e téren mutatkozó közönye is. Főpásztori körözvénnyel for-
dultam az egyes egyházközségekhez, hogy a szórványokba 
járó lelkészeknek, akik fáradságot nem kiméivé készek az 
idegen iskolákba járó gyermekeink vallásos oktatását végezni, 
legalább a fuvart bocsássák rendelkezésre, hiszen saját gyer-
mekeik érdekében tennék ezt, sajnos azonban a felhívásnak 
vajmi kevés eredménye lett, a kerület pedig forráshiány 
miatt a hihetetlen magas fuvardijakat fedezni képtelen. De 

- ennek dacára a hitoktatás és a nagyobb szórványok lelki-
pásztori gondozása sehol sem szünetelt, ami főleg buzgó 
hitoktatóinknak köszönhető, akik áldozathozataltól vissza nem 
riadva, gyakran testi épségüket is kockára téve végezték 
csekély dijazás mellett a nehézzé vált viszonyok közepette 
szent munkájukat. 

7. A szórványbeli hitoktatás és lelkipásztori gondozás 
mellett a missziók ellátása sem szünetelt. Érsekújvárt lic. 
Fizély Ödön lelkész már több év óta végzi elismerésreméltó 
buzgalommal a hitoktatást és tart istentiszteleteket két heten-
ként felváltva. Növendékeink száma évről-évre gyarapszik, 
mert előkerülnek azok is, akik idegen vallástanításban része-
sültek eddig. Pöstyénben Dérer János pozsonyi theológus 
végezte a munkát. A nyári idény alatt ugy ide, mint Tren-
csénteplicre a pozsonyvárosi, a pozsonymegyei lelkésztest-
vérek, a pozsonyi theol. akadémia tanárai s irodám egyik 
tagja jártak istentiszteleteket végezni kiküldetésem folytán, 
akiknek eljárásukért ezúton fejezem ki köszönetemet. Ipoly-



12 

ságon, Kisterenyén, Újbányán, Magyaróvárott, Lapujtőn, 
Galgócon, Nyitrán, Nagymaroson az illetékes lelkészek, 
Karancsságon Kardos Gyula püspöki másodlelkész tartottak 
az elmúlt közigazgatási évben is több missziói istentiszteleteket. 

8. FR missziói pontok szemezésének terén ÍS nehézzé 
tették az előrehaladást a háborús viszonyok. Az imaházak 
és lelkészlakok építésére éveken át gyűjtött tőkék a háborús 
árviszonyok emelkedése folytán ma már elégtelenek a kitű-
zött célok megvalósítására, az alapok további gyarapítása 
szükséges, ami azonban a végleges szervezés munkáját kés-
lelteti. FJJlagyaróvárott még a háború előtt megkezdődött 
a lelkészlak építése. Az épület tető alatt van, de a háború 
miatt még mindig nem nyert befejezést. A nyitrai fiókegyház 
ez évben imaház és lelkészlak céljaira egy nagyobb bérházat 
vett, amelynek megfelelő átalakítása folyamatban van. A háború 
utáni első teendőnket kell hogy képezze ezen két fontos 
pontnak — ahol a további fejlődés alapjai megvannak 
önállósítása, rendes lelkészekkel való ellátása. Egyébként 
a missziók lelkipásztori gondozásáról, anyagi viszonyairól 
a tárgysorozat fonalán jelentés fog tétetni a méltóságos és 
főtisztelendő egyházkerületi közgyűlésnek, 

9. Bár a háborús viszonyok következtében megszaporo-
dott munka engem nagyon is lekötött irodámhoz és a vonatok 
közlekedése is nagyon bizonytalan volt, mégis kötelességszerű-
leg több izben tettem fíiuataŕos utat Budapestre és Pozsonyba, 
így mult évi október hó 3-án megtartottam Pozsonyban 
a theológusok szakvizsgálatát és a Reischel-féle bizottság 
ülését. Október hó 17-én az egyet, nyugdíjintézet és az egyet, 
pénzügyi bizottság ülésein vettem részt. Ez év május 13—17., 
julius 2—5., julius 31-től augusztus 2-ig ugyancsak Buda-
pesten időztem, ahol egyet, bizottsági ülések tartattak s el-
jártam a minisztériumban is folyó tanügyi kérdésekben, 
a lelkészek segélyezése s egyéb elnöki ügyekben. 

10. FRz intézetek évzáró vizsgálatain azonban nagy elfog-
laltságom miatt személyesen már nem jelenhettem meg. 
Helyettesítésemben szívesek voltak eljárni a Selmecbányái 
líceum- és tanítóképző-intézetnél Händel Vilmos, a pozsonyi 
líceum érettségi vizsgálatainál D, Schmidt K. Jenő, a modori 
leánynevelő intézet évzáró vizsgálatain Pröhle Henrik esperes 
urak, Jelentésükből megnyugtató érzéssel vehetjük örvendetes 
tudomásul, hogy intézeteink feladataik magaslatán állanak, 
az itthon maradt tanerők kartársi szolgálatkészsége lehetővé 
tette a tanítás zavartalan menetét. 
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11. A pozsonyi Jňeot. Ottňon ingyenes ňetyei a következő 
theológusoknak adományoztam: 

Sztruhárik György IV. é., Szende Pál IV. é., Lombos Á. 
János IV. é., Farkas Pál III. é., Lengyel Sándor III. é. és 
Puskás Jenő II. é. theol. akadémiai hallgatóknak. 

12. Osztöndijóan részesültek: A Németh István-féle ösz-
töndijat (84—84 K) Fenyves Pál pozsonyi theológusnak, 
Csellágh Lajos pozsonyi és Zsámbor István Selmecbányái 
Iic. tanulóknak adományoztam. A Geduly-féle ösztöndijat 
(90 K) Dérer János theológus nyerte. A Baltik-Laszkáry 
alapítvány kamataiból 50—50 K ösztöndíjban részesültek: 
Fenyves Pál, Szluka János, Holcsik Samu, Zima István 
theológusok. A Kvacsala Julianna-féle ösztöndíjban Dérer 
János theológus (48 K) és Pecznyik József tanitóképezdei 
növendék (32 K) részesültek. A Czelleng-féle jutalomkönyvet 
Lombos Á. János theológus nyerte el. 

13. Egyházkerületünkben az egyházi és világi tisztikarban 
történt személy változásokról a, következő jelentésem szól: 

Változások a hivatalos személyzetben. 
I. V á l t o z á s o k az e s p e r e s s é g e k b e n . 

SffľegfiaCtak: báró Láng Lajos dr., pozsonyvárosi esperes-
ségi felügyelő. 

JTlegoá fosztattak: Kiss István nógrádi, Bándy Endre barsi, 
Krizsán Zsigmond trencséni, Händel Vilmos nagyhonti főes-
pereseknek; Henriczy Béla nógrádi, Bodicky Cyrill trencséni, 
Krupecz István nagyhonti alespereseknek; Ivánka István nagy-
honti, dr. Samarjay Emil pozsonyvárosi, dr. Stúr Károly 
trencséni esp. felügyelőknek; Farbaky István nagyhonti esp. 
másodfelügyelőnek. 

II. V á l t o z á s o k a le lkész i k a r b a n . 
ßemondtaR és távoztak: Báró Podmaniczky Pál felsőszelii 

lelkész, Adamovicz Sándor felső-rakoncai, Szlancsik Pál 
terényi és Thuróczy Zoltán komáromi segédlelkészek. 

Jľyugdijôa ment: Reil Sámuel teszéri lelkész. 
Jľľegfíattak: Švehla Ede szinobányai, Margócsy József 

nyug. losonci, Hollernig Károly modori nyug. lelkészek. 
JTlegoátasztattaR: Kretschkó Gyula Szentgyörgyön, Solcz 

Andor Nógrádszentpéteren, Endreffy János Felsőszeliben, 
Kachnics Béla Szinobányán, Fenyves János Teszéren. 

Segéd te Késze R tetted: Szántó Róbert Selmecbányán, 
Pivarcsek Lajos Nógrádszennán, Fenyves Pál Hontbagonyán, 
Lombos Á. János Szügyben, Sztolár Miklós Sámsonházán, 
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14. Szrtuhárik György Lobonyán, Szabó Pál Nagyiévárdon, Dörn-
hőfer Gusztáv Bazinban, Lacziak Mihály Felsőtisztáson, Szende 
Pál Etrefalván, Kolényi Gusztáv Óturán. 

Tábori lelkészeknek hivattak be: Neczkár LajOS nógrád-
szennai segédlelkész, Szántó Róbert Selmecbányái segédlel-
kész, Rohacsek György óturai segédlelkész, Fenyves János 
teszéri segédlelkész, Ottmár Béla szügyi segédlelkész, Bodiczky 
Pál balassagyarmati segédlelkész, Bázlik Elemér Selmecbányái 
segédlelkész, Szlancsik Pál sámsonházai segédlelkész és 
Stollmann Gusztáv felsősztregovai lelkész. 

Tábori lelkészi szolgálat alól felmentettek: SzÜCS Sándor 
balassagyarmati hitoktató-segédlelkész, Beblavy Milos ószom-
bati és Stollmann Gusztáv felsősztegovai lelkészek. 

III. V á l t o z á s o k a f e lügye lő i k a r b a n . 
ßemondtak: Plachý Gyula berencsfalusi, Ulreich Jenő 

kisterenyei felügyelők. 
Tieg haltak: Dohnányi Gusztáv kesnyői és felsőozori fel-

ügyelő. 
TJIegoálasztattak: Dr. Baltzár Géza Zurányban, Zsám-

bokréthy Lajos Bánluzsánban, Simon József Ösagárdon, 
Okolicsányi József Felsőpetényben, Szivák Emil Kisterenyén, 

IV. V á l t o z á s o k a t a n á r i k a r b a n . 
Tfleghaltak: D. dr. Daxer György pozsonyi theol. akad. 

tanár, Schrödl józsef pozsonyi, Szép Rezső nyug. pozsonyi, 
Schwalm Nándor pozsonyi lic. tanárok. 

Gemondtak és távoztak: Zwick Vilmos Selmecbányái lic. 
tanár. 

TIegválasztattak: Dr. Mitterhauszer Richárd a pozsonyi 
líceumnál rendes tanárnak, Hann Ernő a pozsonyi líceumnál 
rendes tanárnak, Mészáros György a pozsonyi líceumnál 
rendes tanárnak. 

V. V á l t o z á s o k a t an í t ó i k a r b a n . 
Tieg haltak: Rohács Ödön csánki tanitó, Szutorisz Aladár 

ipolyszöghi helyettes tanitó, Langhofer Theofil morvamo-
gyoródi tanitó, Horémusz Ede taksonyi, Karner Gyűla rajkai 
tanitók. 

Tlegválasztattak: Petényi Pálma Nagybörzsönyben, Vágner 
Aranka Felsőbakán, Révész Zoltán Csánkon, Szirotka Sámuel 
Apafalván, Kirschner Ilona Kisbányán. Cavar A, Gyula Szá-
raznyirjesen, Andaházy Béla Ipoiyberzencén. 

14. Az egyházkerület népmozgalmi, belmissziói és 
anyagi viszonyairól az alábbi kimutatások nyújtanak tájé-
koztatást: 
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1 Bars . 2 1 — • — 1 — 2 1 1 3 — 

• 

1 2 I 2 1 1 4 1 3 2 3 1 5 1 5 3 

2 Fehérkomárom . , 10 — 1 1 — — 1 1 3 3 — 4 — — 4 5 5 10 8 10 6 3 12 — 12 11 

3 Moson — 7 — — 1 — — 1 — — 3 2 — — — — 2 3 4 6 3 S 1 7 6 1 7 5 

4 Nagyhont . . . . 3 1 28 2 1 — — 10 — 2 7 — 14 3 1 3 15 8 23 16 15 20 14 33 32 2 34 34 

5 Nógrád 6 — 27 12 • — — — 12 — 3 14 — 21 7 — 3 25 20 21 14 31 12 32 13 43 1 44 39 

6 Nyitra — — 26 — — — 1 1 1 — 2 1 5 — — 3 10 15 11 17 16 21 13 15 2 0 — 26 22 

7 Pozsonymegye . . 5 3 4 2 — 2 1 3 — — 2 2 2 2 — 2 9 6 7 13 3 13 2 7 15 1 15 14 

8 Pozsony város . . — 1 — — — — 1 1 — — — 1 — — — — 1 1 2 2 1 2 1 1 2 — 2 2 

9 Trencsén . . . . — — 14 2 + — — 2 1 — 1 1 6 — . . — — 10 3 10 6 9 8 8 9 14 2 16 14 

Összesen . . . . 26 12 100 19 3 3 3 33 4 9 35 7 49 18 3 13 77 62 77 85 89 91 80 89 154 8 161 144 

A mult évi kimuta-
tással szemben . + 4 - 9 + 5 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 7 + 6 — 1 + 2 —4 + 1 + 1 + 1 0 - 5 -22 

• 

+ 1 3 
- 1 , 

+ 4 + 1 —24 - 6 + 4 - 2 - 6 



m. Belmissziói adatok az 1917. évről. 
H á n y e g y h á z k ö z s é g b e n 

v a n olvasnak 
a hivek 
egyházi 
lapokat 
és más 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-

kodás 
az egyház 

szegé -
nyeiről 

vannak 
fogház-

ban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és fel-

olvasások 

i 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökí-
tésére 
arany-
könyv So

rs
zá

m
 

Az egyházközség neve 
egyházi 

énekkar 

evang. 
ifjúsági 
egylet 

evang. 

nőegylet 

szervezett 
helyi 

gyám-
intézet 

olvasnak 
a hivek 
egyházi 
lapokat 
és más 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-

kodás 
az egyház 

szegé -
nyeiről 

vannak 
fogház-

ban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és fel-

olvasások 

i 

vezettetik 
egyházi 

napló 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökí-
tésére 
arany-
könyv 

1 Bars  — 1 1 3 
|T 

3 
2 — 1 4 2 

2 Fehérkomárom • 3 3 6 8 10 8 1 5 12 8 

3 Moson 3 1 5 7 2 — 3 4 2 

4 Nagyhont • 4 5 6 14 27 14 2 17 31 16 

5 Nógrád 1 7 5 7 33 18 4 12 30 15 

6 Nyitra 5 6 1 6 24 18 1 5 18 15 

7 Pozsonymegye 4 3 5 7 15 12 1 7 14 9 

8 Pozsonyváros 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

9 Trencsén 3 3 2 2 13 11 1 3 10 6 

Összesen 24 29 28 54 134 87 10 55 125 75 

A mult évi kimutatással 
szemben + 1 - 2 + 1 1 - 8 + 16 - 8 + 13 + 2 —2 

Ül 
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5. jv. Az egyházmegyék eayházainak anyaBÍ ViSZOnyai az 1917, éťben 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

Az egyházmegye 
neve 

pénztári 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

adóssága 
alapja alapítványa 7 

idegenek-
nek 

k o r o n a 

Bars . . . « • 

Fehérkomárom . 

Moson 

Nagyhont . . . 

Nógrád . . . . 

Nyitra 

Pozsonymegye . 

Pozsonyváros . 

Trencsén . 

ö s szesen 

A mult évi kimutatás-
sal szemben . . 

60703.37 55752.54 4950.83 

120882.66 111056.— 6534.82 

110222.75 91885.15 18337.60 

3 0 0 5 0 4 . - . 2 8 3 4 8 3 . - 17021.— 

654701.90 604437.08 49184.50 

427141.08 399423.31 27717.77 

299151.92 267887.30 29864.55 

1563967.85 1549838.14 12514.59 

209366.71 201134.88 7905.61 

3746642.24 3541897.40 174031.27 

I 

ön-
magának 

k o r o n a 

törlesz-
tettek 

kölcsön 
vettek szereztek építettek javítottak eladtak 

magtára 

gabona 

59455.47 38351.05 5 7 5 0 5 0 

878986.67 94068.77 2 l 8 4 6 . 6 4 26371.12 

48012.23 25197.07 53591.67 1 3 1 0 0 -

4 3 8 0 3 . - ,23953.- 3 7 1 3 5 . _ 

korona korona korona korona 

kész-
pénzben 

3 8 1 7 . -

2727.12 4047.40 

423.59 -

— 2 0 0 0 0 . -

1 0 0 . -

3239.41 

54901.06 45293.67 

33058.88 25716.02 

296.32 

180620.49 123758.95 

271640.56 167812.70 

607581.94 1007454.41 24418.98 9960.50 

1452853.15 3886418.16 45000 - 5 5 8 9 3 2 . -

89068.23 52379.07 329.52 25954.87 

1 3 4 9 6 . - - 3 8 6 9 . - -

43536.97 6016.23 3775.90 13811.— 

korona korona korona 

1439.20 

8396.25 52.— 

12655.45 

14202.— 8166.— 

14395.25 3 6 5 1 . -

2632021.94 5519393.18 

"763071.06 ' 741208.07 "19439.30 3314.67 

16554.66 - 5718.55 - 33016.23 

6368.88 528.60 - - 10668.53 

5 0 0 0 0 . - - 5 8 0 0 . - : 3038.34 20911.17 

46400.14 4 1 7 0 - 7479.48 - 3345.80 

925.52 4100.97 

276031.75 705328.18 179507.36 14762.23 39982.34 16849.34 

795428.74 620022.68 276362.73 3830.57 _65476.99 56 ,1 .45 ^ 5 6 5 . , 0 "8752.05 

2 7 . - 2388.42 

83.10| - -

129.65 6715.43 41500.— 

104060.— 

5454.—| 

119029.88 

54038.69 

162916.10 

!+ 
1082.17 13204.82 

I + 
132854.65 460.09 18335.38 



V. Segélyezés és adakozás az 1917. évben. 

Segélyt kaptak Segélyt adtak 

B 
• K S 

N 
C A 
o 

Az egyházmegye neve 
az egyházak a lelkészek a tanítók gyámintézetre egyéb jótékony 

célra 
saját 

céljaikra 
c o K f K f K f K f K f K f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Bars  

Fehérkomárom 

Moson 

Nagyhont 

Nógrád 

Nyitra 

Pozsonymegye 

Pozsonyváros 

Trencsén 

16198 

5097 

3320 

25238 

34889 

6055 

19570 

49229 

14420 

54 

81 

12 

87 

44 

10 

18455 

14482 

3600 

12352 

20218 

5603 

8750 

550 

4480 

07 

19 

16 

20 

23 

5457 

14070 

14340 

31214 

48437 

30964 

14666 

2973 

6806 

83 

20 

64 

532 

1330 

1258 

2642 

3355 

1324 

7183 

2865 

229 

58 

61 

63 

10 

23 

90 

43 

49 

55 

501 

1614 

2360 

4926 

6300 

8788 

9713 

1983 

12373 

40 

15 

92 

52 

42 

04 

61 

45 

44 

5154 

3731 

3304 

19284 

26256 

44673 

52301 

31087 

12402 

27 

46 

72 

57 

57 

12 

33 

83 

75 

Összesen . 

A mult évi kimutatással szemben . 

174018 

— 30367 • 

88 

88 

80490 

+ 35699 

85 

89 

168928 

- - 7941 

67 

33 

20722 

+ 8818 

52 

01 

48561 

— 19008 

95 

12 

i 

198196 

+ 78263 

62 

22 
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Vi. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1917. évben. 
f II" 

39 | 
íp 

Az 
egyházmegye 

neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány 

Vagyon Az esperességileg kezelt 
alapitvanyok neve, célja, összege 

K f K f K f K f 

Bars  

Fehérkomárom 

Moson. . . . 
Nagyhont . . 

4627 

Nógrád 

85 

7646: 55 

4802 66 

8831! 55 

27947! 24 

y ki Nyitra . . . . 

;< H Pozsonymegye 
toi Pozsony város. 
aiT Trencsén . . 

22667 71 

10564 89 

4516 34 

10674 53 

4627 

7552 

3826 

8986 

27931 

83 

59 

06 

80 

22361 

9671 

4154 

10674 

44 

64 

82 

16 

93 96 

1066 60 

- * ) 

15 44 

306 

893 

361 

3508 

5389 

3513 

5508 

15613 

27 26076 

84 

70 

37 

39 

20 

36 

25 í 12819 94 

52 ; 

37 10166 16 

102379 32 79796 34 2737 41 82296 41 

1. Barsi diaspóra gond. alap. 
2. Lelkészértekezl . vagyon . 

1. Fischer-alapitvány folyó ki-
adásokra 

2. Hering Lajos emlék-alapit-
vány 

3. báró Solyrnossy O., gróf 
Zichy A.-alapítvány. . . . 

4. Tanítók képvisel , alapja . 
5. Tatatóvárosi szórványalap 
6. Ref. jubileumi alap . . . . 
V. Egyházm. könyvtáralap. . 

1. Gróf Zichy-féle isk. alap . 

1. Händel V. se lmeci képző 
segélyalap 

2- Újbányái missziói alap . . 
3. Händel V. jubiláris alap . 
4. Nagyhonti esper. alap a 

se lmeci képző javára. . . 

1. Egyházmegyei közigazga-
tási tartalékalap 

2. Egyházm. diakonisszaalap. 
3. Egyházi monografiaalap . 
4. Egyet. Lutheraneumalap . 
5. Lapujtóí anyasitási alap . 
6. Pásztói missziói alap . . . 
7. F a r k a s - M e s k o - a l a p í t v á n y 

nagykürtösi ev. egyházi 
célokra 

8. Glacz-féle losonci ösz tön-
dijalapitvány 

9. Laszkári - Tihanyi - alapít-
vány nagykürtösi evang. 
egyházi iskolai célokra. . 

10. Szontagh-alapitv. a bánki 
ev. tanitó jutalmazására . 

11. A S z é c s é n y - k ö r i evang. 
tanítók ösztöndijalapitv . 

12. A Sziták-köri ev . tanítók 
ösztöndijalapitványa . . . 

13. Szinóbányai ref. áll. . . . 

3 7 5.08 
324.07 

2 0 0 . -

2273.74 

6616.42 
>58.90 

2815.62 
534.6b 

981.85 

4 4 3 1 / 0 

1596.75 
917.52 

1060.89 

231.95 

1430.54 
8250.63 
4148.(4 

427.92 
3900.40 

190.47 

7 6 4 . -

5 2 5 . -

16286.43 

412.— 

698.84 

1339.40 
629.48 

1. Jozeffi-alap a verbói tanitó 
jutalmazására 907.44 

2. Sághy-fé le iskolai alap . . 1105.20 
3. Lukai-féle iskolai alap . . 611 .Oí 

1. Dunaszerdahelyi le lkész-
f izetésjavitási alap . . . . 1809.80 

1. Esp. segédle lkész i alap. 
2. Zelko-féle alap 
3. Kvacsala J.-féle alap I. . 
4. Kvacsala J-féle alap II. . 
5. Bogády-fele alap . . . . 
6. Fe lső leányiskolái alap . 
7. Zsolnay-fé le ev. isk. alap 
8. Dohnányi L.-féle alap . 
Az e s p e r e s s e g által kezelt 

alapítványok ö s s z e g e . 

989.78 
2733.12 
1050.05 
2 0 0 0 . -

4 2 0 . -
72.76 

130.32 
453.80 

68093.76 

•) Hiány 154 kor. 45 f í II. 
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vil/a. Az egyházmegyék segélyzőintézeteinek kimutatása az 1917. évről. to LO 

C 
- r e N V) *o 

"o o. 

Az egyházmegye neve 
Intézeti 
vagyon 

K 

Fehérkomárom 

Moson . . . . 

3a Nógrád 

3b Banóczy-féle alapítvány 
(Le lkészözvegyek s anya-
egyházbeli tanitóözvegyek 
segé lyezésére ) 

4 Nagyhont 

5 Nyitra 

Pozsonymegye . . . . 

Pozsonyváros 

Trencsén 

10000 

59456 

104826 

28345 

71050 

52237 

124514 

283193 

f 

Évi 
szaporulat 

K 

49162 93 

49 

91 

89 

02 

24 

57 

52 

05 

Összesen li 7X37X7 I 63 
fi a k;-taxa i c a 2 i 

316 

254 

2063 

67 

1602 

2403 

75 

f 

•a> 
d> N O) 

•OJ bß OJ CO 

Segély 
egyénenként 

50 

91 

14 

62 

37 

30 

30 

30 f 

12 

10 

K f 
1 ä = 230 16 
1 á = 172 62 
4 á = 115 08 

á = 800 — 

5 ä = 240 
22 á = 190 — 

1 á = 150 — 

1 á = 1 2 6 66 
1 á = 120 — 

18 á = 52 — 

12 á = 54 — 

ä = 300 — 

11 á = 400 
1 á = 92 

2000 
1800 — 

1600 — 

800 — 

440 — 

340 — 

200 — 

300 — 

Segély-
összeg 

K 

6789,1 84. II H6 UAXAI [I riU í = <] = 

j 863 

2400 

1 
j>5776 

i 
11584 

4492 

>9780 

10 

66 

Tagok 
járuléka 

is <D C N <D (/) "O >i C O) p 
® b 

K 

Az egyházak 

es 

O) 
'S"3 

C >_ 
<US8 

szabad 
ado-

mánya 

K K K 

3000 — 50 

20 

200 

48 

200 

24 

24 
12 

40 

185 

f 

E ro 
N O) U 

o -a v. j* <u oj 
S > c 
"O :0 
K 

40 

c 
•re > 

'5. 
*3 
K 

c 
•CO 
E 
0 
M 
1 
K 

Biztosítási 
járulák 

K f 

200 

156 

105 

1038 

157 

1200 

Egyéb 
ado-

mányok 

48 

45 

45 

43 

II 33795 I 76 II — 
1 J.ÍAdť I AU II — 

936 ' 40 I TO | 90í) I 
3uU i 

II 3309 I 04 I 
!' TÍO.T í P̂r I 

K f 

240 

304 

704 83 — — 

33 

6-14 i 33 
917 i J 
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vii/b. Az egyházmegyei tanítói segélyzőintézetek. 
-t—* 

O) 
A tagok járuléka Az egyházak 

E 
•KJ N CA -O 
o 

Az egyházmegye neve 
Intézeti 

vagyon 
Evi 

szaporulat 

N cD 

OP-KJ •<L> N SC CA d) CA 
4» 

Segély 
egyenkint Segélyösszeg 

eg
ys

ze
r 

s 
m

in
de

nk
or

 

évenkint rendes 
járuléka 

önkéntes 
•járuléka 

b. K f K f < <U K f K f K K f K f K f 

f 1 ä = 60 í 
1 Fehérkomárom 7912 75 244 34 «I 

t 

2 
3 
4 

á = 48 
á = 36 
á = 24 — 

< 300 — — 8 — — — 80 — 

2 Nagyhont 16697 96 336 88 12 

3a Nógrád 21479 56 228 84 38 (22 
111 — 

792 — — 

• 

— — - — — — 

3b Kuchinka-alapitvány . . . 10689 20 294 94 24 (12 
1 6 

— 276 

4 Nyitra 27801 26 *) 17 7 
6 
1 
2 
1 

á = 260 
á = 130 
á = 82 
ä = 76 
á = 47 

50 

20 

2882 — — 20 — — — 36 — 

5 Trencsén 20400 54 402 98 
•* b 

13 3 
3 

ä = 120 
ä = 15 

— } 1245 — 100 — — 3 — 66 57 

104981 27 1507 í 98 112 — } 5495 1 | 166 57 

*) Intézeti vagyonapadás 842.32 K. 

tO W 

Ol 
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vii/c. Helyi segélyzöintézetek. to .ti 

c •KJ N 
CA 'O _>> 
o u-

A segélyzőintézet neve 

Bakabányai papi és tanítói özvegy-
és árvasegélyzőintézet 

Selmecbányái papi özvegy- és árva-
segélyzőintézet 

Pozsonyvárosi papi segélyzőintézet. 

Pozsonyvárosi tanítói segélyzőintézet 

A tnodori lelkészek, tanárok és tanítók 
özvegy- és árvasegélyzőintézete . 

Intézeti vagyon 

K , f 

5261 

9301 

284193 

232766 

80 

05 

28 

34309 53 

565831 I 66 

ee 

N * 
o) H 
t; n 
x* 00  bJO d) Jsd 
CA d ) 

.cu 

Egyénen-
kénti 

összeg 

K f 

Segélyösszeg 

A tagok 
járuléka 

S c 
fi >,n v. 
w- o 
v E jc 

even-
kint 

Az egyház 
járuléka 

Adomá-
nyok 

K 

21 

5 J 

13 

98 33 
98 33 

2000 
1800 
1600 
800 
440 
400 
340 
200 

1600 
1000 
960 
940 
585 
560 
500 
400 
300 

520 

\ . 196 66 

9780 

12605 

1040 

K 

10 

200 

40 

30 

K K 

12 211 80 

24 

K 

100 

23621 , 66 j 
5 3 6 5 1 • í 

Évi 
gyara-
podás 

K f 

53 19 

453 76 

2403 37 

hiány 
2036 65 

483 47 

100 — •• j 
100 

3393 79 
-2036 65 
3(V,!P p'e | 
BMÉk mm 



25 

15. Hitoktatók némi díjazására fordíttatott az 1917. 5. 
o évi kerületi költségvetési átalányból 10.000 korona. 

I. Barcsi esperesség. 
1. Körmöcbányái lelkésznek hitoktatás céljaira 300, 2. 

Lévai lelkésznek, mint hitoktatónak 300, 3. Aranyosmaróthi 
hitoktatónak 100, 4. Nyitrabányai hitoktató-tanitónak 100, 
5. Fakóvezekényi községi iskolai hitoktatónak 50 korona. 

II. Tejérkomáromi esperesség. 
1. Komáromvárosi hitoktatónak 300, 2. Székesfejérvári 

lelkésznek, mint hitoktatónak 300, 3. Érsekújvári hitoktató-
nak 150, 4. Oroszlányi lelkésznek, mint hitoktatónak 110, 
5. Pusztavámi lelkésznek az árki hitoktatásért 100, 6. Ko-
márom-újvárosi hitoktatónak 85, 7. Csabdii lelkésznek a bicskei 

[{ hitoktatás cimén 85 korona. 

III. Tľosoni esperesség. 
1. Levéli lelkésznek a magyaróvári hitoktatás cimén 250. 

2. Zurányi lelkésznek a királyhidai hitoktatás cimén 250, 3. 
Mosoni tanítónak a magyaróvári hitoktatásért 60, 4. Mosoni 
hitoktató-tanitónak 50 korona. 

IV. .'J7agy fionti esperesség. 
1. Hodrusbányai lelkésznek a zsarnócai és újbányái hit-

oktatás cimén 200, 2. Felsőbakai tanítónak a bakabányai 
rí ( hitoktatás cimén 140, 3. Händel Vilmos lelkésznek, mint 

hitoktatónak 100, 4. Zsámbor Pál lelkésznek, mint hitoktató-
nak 100, 5. Alsófehérkuti lelkésznek a bátorfalvi hitoktatás 
cimén 100, 6. Csalli lelkésznek a siraki hitoktatás cimén 80, 
7. Vihnyei hitoktatónak 50, 8. Egyházmaróthi lelkésznek az 
apátmaróthi hitoktatása cimén 50, 9. Kiscsalomjai lelkésznek 
szórványai hitoktatása cimén 50, 10. Szudi iskola hitoktató-

it tanitónak 40 korona. 

V. Tógrádi esperesség. 
1. Salgótarján városi és szórvány hitoktatójának 250, 2. 

Alsó- és Felsőzagyvapálfalvai hitoktatónak 250, 3. Erdőtarcsai 
hitoktatás céljaira 150, 4. Csalári hitoktatás céljaira 100, 5. 
Pásztói hitoktatónak 100, 6. Kétbodonyi lelkésznek a rom-
hányi hitoktatás cimén 100, 7. Gutái lelkésznek a bercelli 
hitoktatás cimén 100, 8. Diósjenő-szokolyai hitoktatónak 100, 
9. Ebecki hitoktatónak 100, 10. Bokori tanitónak az ecsegi 
hitoktatás cimén 100, 11. Szinobányai gyári hitoktatónak 100, 
12. Balassagyarmati hitoktatónak 90, 13. Terényi lelkésznek 



26 

a surányi hitoktatás cimén 80, 14. Felsőtisztási lelkésznek, 
mint hitoktatónak 80, 15. Maskófalvai lelkésznek a gácsi 
hitoktatás cimén 80, 16. Patvarci hitoktatás céljaira 80, 17. 
Mohorai hitoktatónak 80, 18. Kálnói lelkésznek, mint hit-
oktatónak 80, 19. Füleki hitoktatás céljaira 80, 20. Lónya-
bányai hitoktatónak 60, 21. Nagykürtösi lelkésznek, mint 
hitoktatónak 60, 22. Szécsényi hitoktató-tanítónak 50 korona. 

VI. Fyitrai esperesség. 
1. Felsőzéllei lelkésznek a galgóc-bucsányi hitoktatás 

cimén 220, 2. Pöstyéni hitoktatónak 150, 3. Ószombati lel-
késznek a berencsváraljai és berencsrónai hitoktatás cimén 
150, 4. Kerencsi hitoktató-tanitónak 150, 5. Vágujhelyi lel-
késznek, mint hitoktatónak 80, 6. Assakürthi szórvány hit-
oktatás céljaira 80, 7, Ujlacskai hitoktató-tanitónak 80, 8. 
Lubokai lelkésznek, mint hitoktatónak 70, 9. Jablánci hit-
oktatás céljaira 60, 10. Russói hitoktatónak 60, 11. Hracsa-
reve-klacskohi hitoktatónak 60, 12. Ujszabadii lelkésznek, 
mint hitoktatónak 60, 13. Vágujhelyi tanitónak, mint hit-
oktatónak 60 korona. 

VII. Fozsonymegyei esperesség. 

1. Tallósi hitoktatás cimén a felsőszelii tanitónak 220, 
2. Nagyszombaj: városi és szeredi hitoktatás céljaira 180, 3. 
Malackai hitoktatónak 80 korona. 

VIII. Fozsony városi esperesség. 
1. Récsei lelkésznek, mint hitoktatónak 250, 2. Adamis " 

Gyula hitoktató-lelkésznek 250, 3. Okályi Adolf lelkésznek, 
mint hitoktatónak 100, 4. Krcsméry István segédlelkésznek, 
mint hitoktatónak 100 korona. 

IX. Frencséni esperesség. 
1. Felsőszalatnai lelkésznek szórványai gondozása cimén 

300, 2. Zsolnai lelkésznek a városi és csacai hitoktatás cimén 
250, 3. Trencséni lelkésznek a városi és szórványbeli hit-
oktatás cimén 220, 4. Felsőozori lelkésznek szórványai hit-
oktatása cimén 200, 5. Bánluzsáni lelkésznek a luttói és 
timorházai hitoktatás cimén 150, 6. Kisszaniszlói lelkésznek 
a szelei hitoktatás cimén "140, 7. Rajeci tanitónak a bogyósi 
hitoktatás cimén 120, 8. Zayugróci lelkésznek a mézgási 
hitoktatás cimén 120, 9. Beczkói lelkésznek a kalánosi hit-
oktatás cimén 100, 10. Vágkohányi lelkésznek, mint hitoktató-
nak 60, 11. Morvamogyoródi lelkésznek, mint hitoktatónak 
60 korona. — Összesen 10.000 korona, 
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16. Közalapi segélyek. 
A) M i s s z i ó k segélyezésére fordíttatott az 1916. évi 

közalapból 14.000 korona. 
1. Selmecbányái tanitóképző-intézet segélyezésére (ker. 

pénztárba) 2000, 2. Modori leányiskola segélyezésére (ker. 
pénztárba) 2000, 3. Nyitraváros adósság törlesztésre 3000, 
4. Magyaróvár adósság törlesztésre (letét a ker. pénztárba) 
2000, 5. Pöstyén lelkész-otthon építésre (letét a ker. pénz-
tárba) 1000, 6. Ipolyság lelkész-otthon építésre (letét a ker. 
pénztárba) 1000, 7. Érsekújvár lelkészlak építésre (letét a ker. 
pénztárba) 1000, 8. Aranyosmaróth imaház építésre (letét 
a ker. pénztárba) 1000, 9. Pozsonyi diakonissza-int. Árva-
házának 500, 10. Trencsénteplici misszió istentiszteleti célokra 
500 korona. — Összesen 14.000 korona. .» 

B) Missziói hitoktatói állások segélyezésére és a 
missziók lelkipásztori ellátására fordíttatott az 1916. évi köz-
alapból 8000 korona. 

1. Modori leányiskolának hitoktatás cimén (ker. pénz-
tárba) 800, 2. Sbányai tanítóképzőnek hitoktatás cimén (ker. 
pénztárba) 800, 3. Pöstyén gondozására (a ker. pénztárba) 
800, 4. Érsekújvár gondozására (a ker. pénztárba) 800, 5. 
Balassagyarmati egyháznak a hitoktatói állás fenntartására 
600, 6. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására 600, 
7. Pozsonyi diakonissza-intézetnek 500, 8. Ipolyvecei lel-
késznek Ipolyság lelkipásztori gondozása cimén 400, 9. Assa-
kürthi lelkésznek a Nyitra városi hitoktatás és lelkipásztori 
gondozás cimén 350, 10. Szügyi lelkésznek szórványai lelki-
pásztori gondozása cimén 250, 11. Csánki leikésznek szór-
ványai hitoktatása és gondozása cimén 250. 12. Nyitraszerda-
helyi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelkipásztori gon-
dozása cimén 250, 13. Lapujtő hitoktatása és lelkipásztori 
gondozására (az esperességi pénztárba letét) 250, 14. Puszta-
íödémesi lelkésznek a diószeghi hitoktatás és lelkipásztori 
gondozás cimén 170, 15. Sziráki lelkésznek szórványai hit-
oktatása és lelkipásztori gondozása cimén 220, 16. Tatatóvárosi 
hitoktató tanitónak 250, 17. Nagybörzsönyi lelkésznek szór-
ványai gondozására 200, 18. Tordasi lelkésznek szórványai 
hitoktatása és lelkipásztori gondozása cimén 200, 19. Nyitrai 
esperesnek a Vágón túli hitoktatás céljaira 160, 20. Nemes-
kosztolányi lelkésznek szórványai hitoktatása s lelkipásztori 
gondozása cimén 150 korona. — Ö s s z e s e n 8000 korona. 

17. A kerületi gyámolda -a lap 840 korona kamatjából 
segélyeztettek az 1918. évben: 



28 

1. Czebányi tanitó árvái (Nagyhonti esperesség) 75, 2. 
Švehla Ferencné lelkészözvegy (Trencséni esp.) 50, 3. Rapha-
nidesz Vilmosné (Nagyhonti esp.) 30, 4. Labáth Jánosné 
tanitóözvegy (Nagyhonti esp.) 30, 5. Krajcsovics Karola 
tanitóözvegy (Trencséni esp.) 30, 6. Stollmann Gusztáv lel-
kész leánya (Nagyhonti esp.) 30, 7. Štefánik Pál lelkész árvái 
(Nyitrai esp.) 25, 8. Kemény Károly lelkész árvája (Fejér-
komáromi esp.) 20, 9. Korcsek Frigyesné lelkészözvegy (Nógrádi 
esp.) 20, 10. Bendik Jánosné lelkészözvegy (Nógrádi esp.) 20, 
11. id. Krekács Jánosné tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 20, 12. 
ifj. Krekács Jánosné tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 20, 13. 
Adamovics Györgyné tanitóözvegy (Nagyhonti esp.) 20, 14. 
Szutorisz Iinréné tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 20, 15. Dorner 
Karola lelkészárva (Pozsonymegyei esp.) 15, 16. Bucsek 
Gyula lelkész árvái (Trencséni esp.) 15, 17. Fakaki Károlyné 
lelkészözvegy (Fejérkomáromi esp.) 15, 18. Jankó Dánielné 
lelkészözvegy (Fejérkomáromi esp.) 15, 19. Hering Lajosné 
lelkészözvegy (Fejérkomáromi esp.) 15, 20. Fadgyas Józsefné 
lelkészözvegy (Fejérkomáromi esp.) 15, 21. Sztolár Györgyné 
lelkészözvegy (Nógrádi esp,) 12, 22. Škrabák Gézáné lel-
készözvegy (Mosoni esp.) 15, 23. Boór Mihályné lelkészözvegy 
(Nyitrai esp.) 15, 24. Szemián Mihályné lelkészözvegy (Nagy-
honti esp.) 15, 25. Lanstyák Lajosné lelkészözvegy (Nógrádi 
esp.) 15, 26. Zoch Pálné lelkészözvegy (Pozsonymegyei esp.) 
15, 27. Busa Jánosné tanitóözvegy (Trencséni esp.) 15, 28. 
Faluba Györgyné tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 15, 29. Bátyel 
Samuné tanitóözvegy (Nagyhonti esp.) 15, 30. Hugyecz 
Antónia tanitóözvegy (Trencséni esp.) 15, 31. Janis Gusztávné 
tanitóözvegy (Mosoni esp.) 15, 32. Ochodniczky György 
tanitó (Trencséni esp.) 15, 33. Adamis Amália lelkész-
árva (Nyitrai esp.) 10, 34. Maróthy Emil lelkész árvája 
(Nógrádi esp,) 10, 35. Petányi Györgyné lelkészözvegy 
(Nógrádi esp.) 10, 36. Fontány i Samu tanitóárva (Nógrádi 
esp.) 10. 37. Skodacsek tanitó árvái (Nyitrai esp.) 10, 38. 
Koleszár András tanitó árvája (Nagyhonti esp.) 10, 39. Böhm 
Károlyné'tanitóözvegy (Pozsonymegyei esp.) 10, 40. Vansza 
Imréné tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 10, 41. Paulinyi Samuné 
tanitóözvegy (Nógrádi esp.) 10, 42. Csillag Józsefné tanitó-
özvegy (Nógrádi esp.) 10, 43. Vrgyik Gusztávné tanitóözvegy 
(Nógrádi esp.) 10, 44. Kalanda Jánosné tanitóözvegy (Nógrádi 
esp.) 10, 45. Kulisek Pálné tanitóözvegy (Nyitrai esp.) 10, 
46. Fiala Bohumilné tanitóözvegy (Nyitrai esp.) 10, 47. 
Vieszt Károlyné tanitóözvegy (Nyitrai esp.) 10, 48. Tatzeit 
Gyula tanitó (Pozsonyvárosi esp.) 10 korona. — Összesen: 
840 korona. 
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18. A Z s e d é n y i - f é l e szorgalom és ösztöndíjban, egyen- 5 — í ö . 
iM kint 170 koronával a folyó 1918. évben a következő tanitó-
!)l kat részesítettem: 

Ormosi Lajos tordasi (Fejérkomáromi esperesség), Westsik 
J Lajos miklóshalmi (Mosoni esp.), Kiss Lajos százdi (Nagy-
id honti esp.), Csipkay Lajos ábelfalvi (Nógrádi esp.), Katzian 
D Gyula kétbodonyi (Nógrádi esp.), Chorváth György berezói 

(Nyitrai esp.), Krkos Mihály kosarasi (Nyitrai e sp ) , Škrabák 
Károly limpaki (Pozsonymegyei e sp ) , Maul Károly pozsony-

v városi (Pozsonyvárosi esp.), Teren János felsőszalatnai (Tren-
o cséni esp.) tanitók. 

Végül zárom évi jelentésemet. Buzgó imádságomban 
Istennek kegyelmébe ajánlom küzdő egyházunkat, vérző ha-

x zánkat, súlyosan megpróbált nemzetünket s további tanács-
>1 kozásunkra Istennek áldó, megsegítő kegyelmét kérem! 

A figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a kerületi 
közgyűlés püspök urnák köszönetét fejezi ki s annak egész 

ü terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 
6. (K.) A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul egyet, 

egyházunk érdemes felügyelőjének, méltóságos báró Prónay 
Dezső urnák az egyetemes felügyelői hivatalról való lemon-
dását s kéri a kegyelem Istenét, nyújtson továbbra is erőt 
az eredményekben gazdag, munkás életre visszatekintő egy-
házi vezérnek, hogy bő tapasztalatait még hosszú éveken át 
értékesíthesse szeretett egyházunk közügyének javára. 

7. (K.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli az egyet, egyház 

újonnan választott vezérét, méltóságos báró Solymosy Lajos 
urat s működésére Istennek szent áldását kéri, 

8. (K.) A püspöki jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a bánya-

kerület érdemes püspökének, Scholtz Gusztáv úrnak nyuga-
lomba vonulását s kéri a kegyelem Istenét, nyújtson erőt 
a munkás életre visszatekintő főpásztornak, hogy bő tapasz-
talataival még hosszú éveken át szolgálatot tehessen szeretett 
egyházunknak. 

9. (K.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli a bányakerület uj 

püspökét, D. Raffay Sándort s működésére Isten szent áldását 
kérve, ezen üdvözlésnek jegyzőkönyvi kivonat megküldése 
által ad kifejezést. 

10. Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Raab 

Károlynak a barsi esperesség éléről való távozását, Biszkup 
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10—16. Béla ker. főjegyzőnek a kerületi tanügyi, Schleiffer Károly 
nyug. főesperesnek a kerületi pénzügyi bizottság jegyzőelő-
adói tisztükről való lemondását, hálájának és köszönetének 
kifejezése mellett szives figyelmükbe ajánlja egyházunk köz-
ügyének a részükről eddig tapasztalt önzetlen lelkesedéssel 
való további támogatását. 

11. (K.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés őszinte szeretettel, a kipróbált jeles 

munkaerők iránt érzett benső bizalommal üdvözli egyház-
megyei őrálló helyeiken Ivánka István, dr. Samarjay Emil, 
dr. Stur Károly, Farbaky István újonnan választott egyház-
megyei felügyelőket, illetve másodfelügyelőt: Händel Vilmos, 
Bándy Endre, Krizsan Zsigmond, lic. Daxer Henrik, Krupecz 
istván és Bodicky Cyrill espereseket, illetve alespereseket, 
egyházépítő munkájukra Istennek szent áldását kérve. 

12. (K.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a kerületi közgyűlés fájó részvéttel vesz tudomást egy-

házkerületünk érdemes munkásainak, Hollerung Károly nyug. 
esperesnek, Kesztler Tivadar egyházkerületi pénztárosnak, 
D. Dr. Daxer György, pozsonyi theol. akad. tanárnak el-
hunytáról; eredményekben gazdag egyházi szolgálatuknak 
áldott emlékét jegyzőkönyve lapjain hálás kegyelettel örö-
kíti meg. 

13 (K.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés részvétének ad kifejezést a testvér 

erdélyi ref. egyházkerület nagynevű püspökének, Kenessey 
Bélának elhunyta felett s emlékét jegyzőkönyvben megörö- | 
kítve, erről a nagy veszteséget szenvedett egyházkerületet 
jegyzőkönvvi kivonattal értesíteni rendeli. 

14. (K.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés melegen üdvözli az erdélyi ref. egy-

házkerület uj püspökét, Nagy Károlyt s működésére Istennek 
bőséges áldását kérve, ezen üdvözlésnek jegyzőkönyvi kivonat 
megküldése által ad kifejezést. 

15. (K.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a kerületi közgyűlés az egyházmegyék espereseinek a 

reformáció jubiláris ünnepélyének lefolyásáról szóló jelentéseit 
örök emlékül jelen jegyzőkönyv függelékében kinyomatni 
rendeli. 

16. (Sz.) Az elnökség beterjeszti a kerületi világi elnökre 
adott szavazatok bontására választott bizottságnak 1918. 
julius 6-án kelt jegyzőkönyvét és azt felolvastatni rendeli. — 
A jegyzőkönyv igy szól:-

„Jegyzőkönyv, mely felvétetett Balassagyarmaton 1918. J 
évi julius hó 6-án, a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 1918. 
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vo évi május hó 23-an Pozsonyban tartott rendkívüli közgyűlés 
19[ jegyzőkönyvének 4. pontjában kiküldött szavazatbontó bizott-
B8 ság ülésén. 

Jelen voltak: dr. Baltik Frigyes püspök és Rákóczy István 
§9 egyházmegyei felügyelő elnöksége mellett: Bándy Endre barsi 
öt főesperes, Sztranyavszky Géza egyházfelügyelő, Zoch Samu 
rri modori lelkész, dr. Petrovics Rudolf egyházkerületi ügyész, 
M Nemes Győző szécsényi tanitó, Kirchner Rezső püspöki titkár, 
rA ker. tb. jegyző. 

1. Püspök űr üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, 
sn az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére Kirchner Rezső 
rA ker. tb. jegyző kéretett fel. 

2. A püspök úr bejelenti a bizottságnak, hogy a kitűzött 
;ri határidőig, azaz 1918. évi julius hó 3-ig 161 egyház és 4 
ßi tanintézet szavazata érkezett kezeihez. Az erről szóló jelentés 
rri mellékeltetik. 

3. A szavazatbontó bizottság egyhangú határozattal ér-
jv vénytelen szavazatoknak jelenti ki a következő egyházak 

szavazatát: a) a limpaki és berencsfalui egyházak szavazatát, 
miután a kitűzött határidőn túl érkeztek be; b) a felsőszelii, 

iß az etrefalvai, a derzsenyei, az ozdini, a nógrádszentpéteri és 
ib devicsei egyházak ( = 6) szavazatát, miután a szavazatot tar-

talmazó boriték nem záratott le az egyházközség pecsétjével, 
illetve bélyegzőjével; c) a szinobányai, a bakabányai, a kálnó-
garábi, a felsőalmási, a cserii, a lissói, a százdi, a dacsólámi, 
a salgótarjáni, az érujfalui, az egyházmaróthi, a zurányi, 

ß " a lónyabányai, a csábrágsomosi és darabi egyházak ( = 15) 
szavazatát, miután nem voltak megerősítve az egyházközség 
pecsétjével; d) a szuhányi egyház szavazatát, miután azt 
csak a lelkész irta alá; e) a grinádi, losonctamásii és felső-
tisztási egyházak szavazatát, miután a boriték a lelkészi 

d hivatal pecsétjével volt lezárva; f) a felsőesztergályi egyház 
szavazatát, miután a boriték — bár azon jelezve volt, hogy 
a kerületi felügyelőre szóló szavazatot tartalmazza — az 

»9 egyetemes felügyelőre beadott szavazatot tartalmazta. 
4. A szavazatok felbontatván, a következő eredménnyel: 
A bizottság megállapítja, hogy a beadott 284 érvényes 

szavazatból Ivánka Istvánra 133, dr. Kéler Zoltánra 149, 
Osztroluczky Gézára 2 szavazat esett s igy lándori dr. TCéter 
Zoltán általános szótöbbséggel a dunáninneni egyházkerület 
felügyelőjévé választatott. 

5. E jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesnek jelentetett ki 
s a bizottsági tagok által aláíratott azzal, hogy a szavazatok 
jegyzéke ezen jegyzőkönyvhöz csatoltatott. 
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Kmf. Dr. Baltik Frigyes s. k. püspök-elnök, Rákóczy 
István s. k. elnök, Bándy Endre s. k., dr. Petrovics Rudolf 
s. k., Kirchner Rezső s. k. ker. tb. jegyző, Zoch Sámuel s. k., 
Sztranyavszky Géza s. k., Nemes Győző s. k. P. H." 

Erre az egyházkerületi elnök annak kijelentésére hivja 
fel a közgyűlést, hogy tudomásul veszi-e a szavazatbontó 
bizottság jelentését, illetőleg jegyzőkönyvét. 

Szólásra jelentkezik Okolicsányi Gyula, a nógrádmegyei ~ 
egyházmegye felügyelője és hosszabb megokolás után a kö-
vetkező indítványt terjeszti elő: 

„Indítvány. Méltóztassék a kerületi közgyűlésnek saját s 
kebeléből bizottságot kiküldeni, amely bizottság állapítsa meg, 
vájjon tényleg leadattak-e a kerületi felügyelőre számszerint 
is meghatározandó olyan szavazatok, melyek nem az állam 
és a kerületi ügyrend 15. §-ában megállapított hivatalos 
nyelven adattak le s amelyek a hivatkozott § ezen szövegé-
nek: ,A kerületi közgyűlés tanácskozási, jegyzőkönyvi és : 
ügykezefési nyelve a magyar h ellenére, még csak a magyar 
fordításban való bemellékelést is nélkülözték? és ha találtat-
nak tényleg ilyen szavazatok, azokat a kerületi közgyűlés 
be nem adottaknak, semmiseknek tekintvén, a többi érvényes , 
szavazatokból állapítsa meg a többséget s azt a jelöltet 
mondja ki törvényesen megválasztott kerületi felügyelőnek, 
aki ily módon az általános szavazattöbbséget tényleg elérte, 
avagy, pedig a mi a jelen esetben legszebb, legmegfelelőbb s így 
a kerület méltóságának is a legjobban felelne meg, adjon 
a kerület az ártatlanul szavazatukat nem érvényesített gyü- » 
lekezeteknek új alkalmat jogaik gyakorlására s ezen amúgy 
is nem teljesen kifogástalan választásnak hatályon kivül való 
helyezésével, rendelje el az új választásnak megejtését. 

Mondja ki utóbbi esetben egyúttal a kerületi közgyűlés, 
hogy az ügyrendjének 15. §-a ellenére beadott szavazatok 
figyelembe nem vehetők. 

A közgyűlés sok tagjának felszólalása és beható vita 
után az elnökség a vitát befejezettnek nyilvánítja és felteszi 
a kérdést: tudomásul veszi-e a közgyűlés az egyházkerületi 
elnök választására adott szavazatok felbontására megválasz-
tott bizottság 1918. évi julius hó 6-án kelt és itt felolvasott 
jegyzőkönyvét: igen vagy nem, és elrendeli — öt tagnak 
Írásbeli kéretére — a személyenkinti szavazást, az igazolt 
jelenlevő tagoknak összeállított névsora olvasására Kirchner 
Rezső tb. jegyzőt, az igen-nel szavazók jegyzésére Trsztyénszky 
Ferenc dr. kerületi főügyészt és a nem-mel szavazók jegy-
zésére Pröhle Henrik jegyzőt hivja fel. 
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Igen-nel 29-en szavaztak és pedig: Pröhie Henrik, Horváth 16 
Sándor, Trsztyénszky Ferenc dr., Jánossy Lajos, Szekerka 
Pál Simkó Lajos, Daxer Henrik, Krizsán Zsigmond, Stur 

>1 Károly dr., Király Ernő, Belák Géza, Gindl Márton, Emery 
H Henrik, Bodiczky Mihály, Fajnor Dusán, Bodnár Gyula, Simkó 
M Milos dr., Horváth Cirill dr., Markovics Rudolf dr., Jurkovics 
IV Vladimir, Marczy István, Schulze Ottó, Palic János, Bogyay 
A Aladár, Zsolnay Pál, Takáts Sándor, Kopa József, Gáncs 
A Aladár, Pluczer Károly. 

Nem-mel 25-en szavaztak és pedig: Wenk Károly, Sziklai 
O Ottó, Hirschmann Nándor, Nemes Győző, Händel Vilmos, 
>1 Kiss István, Okolicsányi Gyula, Kovács Sándor dr,, Liptay 
A András, Gregersen Nils, Jeszenszky János, Szabó Kálmán, 
H Henriczy Béla, Ferenczy Samu, Králik Ervin, Sztranyavszky 
>8 Sándor, Glatz Lajos, Rozsnyai János, Belicza András, Gyapay 
G Ede dr., Gayer Károly, Bende Gyula, Márton Gyula, Kirnbauer 
;J Lajos, Dobrovits Mátyás dr. 

A kerületi gyűlés a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvét 
ut tudomásul veszi. 

Okolicsányi Gyula felügyelő felebbezést jelentett be. 
17. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 

m m. kir. minisztériumnak a kongruára vonatkozó rendeletei, 
sa számszerint 4, melyeknek kelte és száma a következő: 
31 1917. julius 13. 87131. sz. Zsilinszky Károly bánluzsáni lelkész kon-

gni áj a folyósittatik. 
31 1917. okt. 6. 130281. „ Bálent Pá l ' beckó i lelkész kongruája fo-

lyósittatik. 
31 , 1917. dec. 21. 197397. „ Zsarnoviczky Mihály lelkész nagylévárdi 

kongrua tulélvezménye. 
31 1917. „ 21. 200132. „ Hodzsa Milos nagylévárdi lelkész kon-

gruája folyósittatik. 
Jl kongrua utatványozására és etszámotására vonatkozó 

im miniszteri rendetetek: 
91 1917. okt. 20. 130283. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év második 

felére utalványozott kongrua elszámolása 
helyesnek találtatott. 

91 1917. dec. 31. 192398, sz. miniszteri rendelettel az 1918. év első felére 
26662 K 03 f kongrua utalványoztatott. 

Segédtetkészi kongruáőan részesüftek az 1909. évi 13. t.-c 
i\o a tápján a következő segédtefkészek: 

1917. II. félév 1918.1. félév 

jA Adamovits Sándor felsőrakoncai 
jQ Dérer Gyula modori 
yi Fenyves János teszéri 
;7I Krcsméry István pozsonyi 
s J Lamnek Vilmos losonci 
iiJ Linder László óturai 

korona korona 
segédlelkész 266.66 — 

399.96 399.96 
399.96 155.54 
399.96 399.96 
399.96 399.96 

„ 66,66 — 

3 
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Yl 1 9 . 1917. II. félév 1918.1. félév 
korona korona 

Neczkár Lajos nógrádszennai segédlelkész 199.98 — 
Ottmár Béla szügyi „ 399.96 333.30 
Révész Alfréd salgótarjáni „ 399.96 399.96 
Rohacsek György óturai „ 333.30 199.98 
Szűcs Sándor püspöki „ 299.99 399.96 
Dianovszky János felsőrakoncai „ 133.32 399.96 
Pivarcsek Lajos nógrádszennai „ — 333.30 

FR segédlelkészi kongrua elszámolására vonatkozó miniszteri 
rendeletek: 
1917. aug. 29. 91979. sz. miniszteri rendelet az 1917. év I. felére 

utalványozott segédlelkészi kongrua el-
számolása helyesnek találtatott. 

1918. febr. 4. 7242. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év II. felére 
utalványozott segédlelkészi kongrua szám-
adás helyesnek találtatott. 

Tudomásul szolgál. 
18. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 

magyar királyi minisztériumnak a lelkészi korpótlékra vonat-
kozó rendeletei, számszerint 4, melyeknek kelte és száma 
a következő: 
1917. okt. 29. 162497. sz. miniszteri rendelettel Jeszenszky Károly, 

Osusky Sámuel, dr. Halmi Béla, Rapha-
nidesz B. István lelkészek részére az L. 
Zeman Mihály, Zoch Sámuel, Lanstyák 
Gyula lelkészek részére a II. korpótlék 
engedélyeztetik. 

1918. febr. 20. 28436. sz. miniszteri rendelettel Henriczy Béla lel-
késznek pótlólag a III. korpótlék folyó-
síttatik. 

FR lelkészi korpótlék utalványozására és elszámolására vonat-
kozó miniszteri rendeletek: 
1917. okt. 20. 130286.. sz. miniszteri rendelettel az 1917. év második 

felére utalványozott korpótlék elszámolása 
helyesnek találtatott. 

1917. dec. 31. 192398. sz. miniszteri rendelettel az 1918. év I. felére 
36561 K 53 f korpótlék utalványoztatott. 

Tudomásul szolgál. 
19. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumnak a lelkészi állások tiszta jövedelmének meg-
állapítására vonatkozó rendeletei, számszerint 8, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1917. szept. 25. 139158. sz. miniszteri rendelettel a béri lelkészi állás 

jövedelme 2561 K 07 f-ben állapíttatik meg. 
1917. „ 25. 139158. sz. miniszteri rendelettel a lónyahányai lel-

készi állás tiszta jövedelme 2641 K-ban 
állapíttatik meg. 

1917. „ 25. 139158. sz. miniszteri rendelettel a Selmecbányái /. 
lelkészi állás tiszta jövedelme 2724 K 
16 f-ben állapíttatik meg. 
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1917. szept 25. 139158. sz. miniszteri rendelettel a vanyarci lelkészi — 2 0 . 
állás tiszta jövedelme 2879 K 47 f-ben 
állapíttatik meg. 

1918. jan. 29. 15502. sz. miniszteri rendelettel az ösagcírdi lelkészi 
állás tiszta jövedelme 3042 K-ban álla-
píttatik meg. 

1918. febr. 6. 20908. sz. miniszteri rendelettel a berezói lelkészi 
állás tiszta jövedelme 2269 K 40 f-ben 
állapíttatik meg. 

1918. „ 18. 28437. sz. miniszteri rendelettel a zurdnyi lelkészi 
állás tiszta jövedelme 2756 K 28 f-ben 
állapíttatik meg. 

1918. márc. 28. 43839. sz. miniszteri rendelettel a szirdki lelkészi 
állás tiszta jövedelme 2623 K 20 f-ben 
állapíttatik meg. 

Tudomásul szolgál. 

2 0 . (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumnak az etemi népiskotákra vonatkozó ren-

b deletei, számszerint 30, melyeknek kelte és száma a következő: 
>1 1917. jul. 24. 175990. sz. Tiszky Károly államsegély ügye. 
»1 1917. n 26. 12103, sz. Tanév kezdetéről. 
•I 1917. aug. 1. 14549. sz. Cseri iskola államsegély ügye. 
»I 1917. „ 30. 10829. sz. Kotulyák G., Mráz J., Szabó D. tanítók 

felmentése. 
»I 1917. szept. 18. 134200. sz. Felekezeti tanítók családi pótléka. 
»I 1917. •n 30. 144225. sz. H. tanítók élelmezése és lakása. 
»1 1917. D 26. 186637. sz. Tanítók közreműködése requirálásoknál. 
I 1917.. nov. 3. 133752. sz. Bánluzsányi iskolához kirendelendő állair.i 

tanerőről. 
t 1917. dec. 3. 19888. sz. Tanítók bevárási engedélye. 
I 1917. » 5. 195100. sz. Tanítók háborús segélye. 
í 1917. » 21. 200641. sz. Újbányái tanító áthelyezése. 
I 1917. n 21. 162485. sz. Nyug. tanítók ruhasegélyt nem kaphatnak. 
[ 1918. jan. 14. 17601. sz. Tanítók requirálásra miként küldhetők ki. 
I 1918. márc. 9. 39731. sz. VI. oszt. vizsgákról. 
r 1918. n 30. 56236. sz. Tanítók közreműködése a népszámlálásná". 
r 1918. n 30. 18921. sz. Trencséni és selmecb. isk. megfigyelést 
i 1913. r> 30. 3023. sz. Mühl F. tanító szabads. meghosszabbítása. 
i 1918. jun. 4. 54098. sz. Tanulók anyakönyvi adatainak felvételéről. 
i 1918. » 26. 80445. sz. Brodnyánszky D. fegyelmi ügye. 
r 1918. n 28. 108800. sz. Tanítók ruhasegélye. 

Katonai szolgálatra bevonult tanítók helyettesítésére 
ß a háború ta r tamára 1 kinevezett állami t ane rők : 
!í 1917. okt. 23. 172657. SZ. Micsinay J. kinevezése a legéndi isk.-hoz. 
íl 1917. n 23. 59657. SZ. Seffarovszky M. kinevezése a pusztavámi 

iskolához. 
!I 1917. v 23. 174206. SZ. Szikszay M. kinevezése a patakaljai isk.-hoz. 
íl 1917. n 23. 140639. SZ. Gergely B. „ a lobonyai „ 
íí 1917. nov. 3. 91978. SZ. Benkő H. „ a vanyarci „ 
»I 1917. dec. 13. 204723. sz. Vendelín K. „ a farnadi „ 

1 á 17. » 13. 205705. sz. Gózon N. „ a losonctamási is-
kolához. 

3 * 
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9 0 2 1 1917. dec. 13. 205707. sz. Hackenberger M. kinevezése az ipolybesz-
tercei iskolához. 

1917. „ 13. 205708. sz. Liess Henrikné kinevezése a nógrádszent-
péteri iskolához. 

1917. ápr. 15. 36453. sz. Boldis Pál kinevezéseafelsőpelényi isk.-hoz. 
Hadhavonult tanítókat helyettesítő következő lelkészek 

nyertek az állam részéről tiszteletdíjat: 
\ 

Sloszjar Ede lesti 
Zeman Mihály szügyi 
Bienik János legéndi 
Bogyay Antal nyitraszerdahelyi 
Krahulecz Aladár grinádi 
Vieszt Károly császkói 
Szekerka Pál lubokai 
Szlávik Ádám verbóci 
Riesz Károly zay-ugróci 
Vargha Emil felsőozori 
Rafanidesz B. J. felsőszalatnai 
Kövessy Béla csákvári 
Novemesztszky László salgói 
Bodnár Gyula berencsbukóci 
Seybold Károly zurányi 
Karaszka János cserii 
Bodiczky Mihály karaji 
Beblavy Milos és neje ószombati 

lelkész 500 korona 
500 „ 
250 „ 
500 „ 
350 „ 
500 
500 
500 „ 
500 
500 
500 
500 
305 
500 
500 
300 
500 
500 

n . 
21. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 

kir. minisztériumnak a kerület középiskoláira vonatkozó 
rendeletei, számszerint 76, melyeknek száma és kelte a kö-
vetkező: 
916. okt. 19. 139590. sz. Évközi kirándulások a középiskolákban. 
917. jun. 22. 83943. sz. Szept. és dec. éretts. kormányképviselőt 

nem küld. 
917. aug. 1. 104039. sz. Selmecb. tanárok nyugd. járulékai. 
917. » 11. 14114. sz. Tanév megnyitása. 
917. » 12. 107128. sz. dr. Mitterhauser R. tanár kinevezése. 
917. szept. 10. 15322. sz. Hann E. tanár pótlása. 
917. » 25. 141456, sz. Pozsonyi lic. magánvizsgálatok. 
917. V 27. 141454. sz. Pozsonyi lic. tanárok nyugdijint. jár. 
917. okt. 25. 156059. sz. dr. Mitterhauszer tanár szem. pótíéka. 
917. nov. 2. 166557. sz. Selmecb. lic. leánymagántanulói. 
917. V 3. 556057. sz. Selmecb. lic. nyugdijint. járuléka. 
917. rt 12. 179096. sz. Középisk. miniszt. megbízottak. 
917. » 17. 179540. sz. Határidők pontos betartása. 
917. M 24. 184090. sz. Selmecb. lic. beiratási statisztikája. 
917. dec. 12. 185641. sz. Katonai szakelőadások. 
917. n 12, 180977. sz. dr. Mitterhauszer felvétele a nyugd. int. 
917. n 17. 195325. sz. Mészáros György tanár megválasztása. 
917. » 17. 160309. sz. Schwalm tanár helyére pályázat hird. 
918. j an. 11. 20991. sz. Hann E. tanár felmentése. 
918. » 15. 10714. sz. Iskolaorvosok tiszteletdijának emelése. 
918. n 17. 3021. sz. Középisk. I. féléve mikor záródik. 
918. n 26. 12954. sz. Félévi osztályozó értekezlet. 
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e t 918. febr. 5. 1629. sz. Katonák előkészítő tanfolyama. 
e r 918. » 9. 16317. sz. Középisk. tanulók katonai kiképzése. 
er 918. n 11. 22942. sz. Pozsonyi lic. népf. tanulóinak részvétele 

i\ az elők. tanfolyamon. 
er 918. 99 18. 11773. sz. Márton J. tanár nyugd. int. felvétele. 
e r 918. n 20. 28435. sz. Paksy Béla vizsgája. 
e r 918. n 21. 2303. sz. Katonai előkészítő tanfolyam. 
er 918. n 28. 25339. sz. Kirándulásoknál tüzet rakni tilos. 
er 918. rnárc. 19, 250037. sz. Leányközépiskoláknál alk. tanerőkről. 
er 918. n 20. 2140. sz. Hadiözvegyek és árvák összeírása. 
er 918. u 25. 52321. sz. Pozsonyi lic. fenntartói járuléka. 
er 918. ápr. 17. 59557. sz. Április éretts. vizsgáról. 
e r 918. v 19. 43038. sz. Középiskolai tanév bezárása. 
er 918. n 23. 57740. sz. Ifj. kirándulásoknál tűzrakás mellőzendő. 
er 918. » 29. 69689. sz. Zajácz L. vizsgaengedélye. 
er 918. máj. 4. 78297. sz. Hadrakelt tornatanárok adatai. 
e r 918. n 11. 44914. sz. Pozsonyi lic. tanulójáruléka. 
er 918. n 14. 84182. sz. Éretts. vizsg. kormányképviselők. 
er 918. n 16. 4032. sz. Középisk. tanárok kimutatása. 
er 918. n 18. 59558. sz. f Schrödl József özvegyének nyugdija. 
er 918. n 18. 69687. sz. Szép Rezsőné nyugdija. 
er 918. » 24. 8869. sz. Középisk. magánvizsgák rendje. 
er 918. » 25. 80607. sz. Selmecbányái magánvizsgálatok. 
er 918. » 29. 87835, sz. Pozsonyi lic. tanárok fiz. kieg. (5 drb). 
er 918. n 29. 87765, sz. Selmecb. „ „ „ „ (4 drb). 
er 918. n 31. 92090. sz. Schrödl József tanár fiz. kiegészítése. 
er 918. 99 31. 92100. sz. Szever János „ „ „ 
er 918. » 31. 91293. sz. Klaniczay Sándor „ „ „ 
e r 918. jun. 1. 92024. sz. Bing Béla magánvizsgája. 
er 918. 33 5. 96260. sz. Thomai Béla „ 
er 918. n 5. 93978. sz. Hamvas József 
e r . 918. 39 5. 93973. sz. Becker Nándor 
e r 918. 99 8. 88524. sz. Hann Ernő tanár kinevezése. 
e r 918. 91 10. 96782. sz. dr. Magyar Győző 
e r 918. 93 11. 96811. sz. Mészáros György tanár járandósága. 
e r 818. 33 11. 96721. sz. Künsztier János tanár fiz. kiegészítése 
er 918. 99 11. 96774. sz. dr. Jeszenszky István „ „ „ 
er 918. 99 11. 97552. sz. Raksányi Samu ,. „ 
er 918. 99 14. 97582. sz. Ulreich Ede „ „ 
e r 918. . 99 

14. 97506. sz. Zwick Vilmos 
e r 918. 99 14. 97540. sz. Szever Pál „ ,, 
e r 918. 99 14. 97540. sz. dr. Pfeiffer János „ „ 
81 818. 99 21. 105154. sz. Mitterhauser Rickárd „ 
e r 918. 99 21. 99015. sz. Prutzer Gusztáv magánvizsgája. 
e r 918. 99 27. 110291. sz. Katonadiákok julius havi tanfolyama. 
er 918. 99 27. 108084. sz. Szerencsés Pál magánvizsgája. 
e r 918. 99 30. 110854. sz. Pozsonyi lic. pótállamsegélye. 
e r 918. 99 30. 110854. sz. Selmecbányái lic. pótállamsegélye. 
e r 918. jul. 8. 113968. sz. Ujcz Emil magánvizsgája.. 
e r 918. 99 15. 118406. sz. Bing Béla „ 
er 918. 39 17. 111543. sz. Katonadiákok javító éretts. vizsgája. 
e r 918. 99 18. 127143. sz. Középiskolai tanulók számának maximumr 
e r 918. 99 20. 123442. sz. Hruskovich István magánvizsgája. 
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2 1 2 2 . ^ 918. jul. 24. 125341. sz. Mehucz János tanár fel nem menthető. 
1918 „ 30. 8825. sz. Középisk. tanévének kezdete szept. 1. 

22. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumnak a tanitóképezdékre vonatkozó rende-
letei, számszerint 72, melyeknek száma és kelte a következő: 

90421. sz. III. é. tank. növ. gyak. képzésének tanmenete. 
99422. sz. Schaab Aranka különb, vizsgája. 

129370. sz. Szmetana Dezső vizsgaengedélye. 
122916. sz. Cholnoky „Amerika" c. munkája. 
139157. sz. Blaskovics Béla magánvizsgája. 
148341. sz. Neumann János hadapród magánvizsgá]«. 
143637. sz. Clementis Gy. magánvizsgája. 
181989. sz. Tanképezdei csengők hadi célokra beszol-

gáltatandók. 
148339. sz. Gyarmathy Imre tank. tanulónak vizsga nem 

engedélyezhető. 
150161. sz. Baló István vizsgaengedélye. 
150531. sz. Matula Antal tank. tanulónak vizsga nem 

engedélyezhető. 
150732. sz. Lamos Pál vizsgaengedélye. 
151105. sz. Pongrácz Tibor vizsgaengedélye. 
161099. sz. Benyó István magánvizsgája. 
45542. sz. Tanképezde tanmenetének megállapítása. 

166562. sz. Balázsi Imre vizsgája. 
170488. sz. Grünenwald B. és Schenk E. vizsgái. 

10755. sz. Nemzetiségi nyelv tanítása az állami tanító-
képzőkben. 

170978. sz!. Tanképezdei képesítői vizsgatételek. 

1917. jul. 8. 
1917. n 24. 
1917. a u g. 4. 
1917. n 26. 
1917. szept. 15. 
1917. tt 26. 
1917. tt 26. 
1917. okt. 2. 
1917. ff 2. 
1917. ff 3. 

1917. >f 3. 

1817. ff 4. 
1917. ft 4. 

1917. ff 6. 
1917. ft 6. 
1917. f> 20. 
1917. ff 27. 
1917. nov. 3. 
1917. ff 6. 
1917. ff 14. 

1917. ff 14. 
1917. ft 15. 
1917. ff 16. 

1917. fr 17. 
1917. ff 17. 
1917. ff 20. 
1917. ft 27. 
1917. ff 30. 
1917. dec. 6. 
1917. v 6. 
1917. tt 12. 
1917. ft 20. 
1918. jan. 4. 
1918. tt 13. 
1918. tt 16. 
1918. tt 16. 
1918. tt 17. 
1918. tt 18. 
1918. tt 26. 
1918. tj 28" 
1918. febr. 4. 
1918. tt 4. 
1918. tt 6. 

segély. 
181617. sz. Lipthay László vizsgaengedélye. 
181619. sz. Kovács J. vizsgaengedélye. 

192400. sz. Lipthay L. vizsgaengedélye. 
195255. sz. Mozer J. vizsgaengedélye. 
198094. sz. Schrom J. vizsgaengedélye. 
207585. sz. Vanzsura F. folyamodványa. 

3312. sz. Lupták J. magánvizsgája. 
205506. sz. Selmecbányái tank-ben tanítás szünetelése. 

7269. sz. Tanképesítő vizsgálatok. 
5959. sz. Prisztács V. folyamodványa. 
3314. sz. Namer K. vizsgája. 

15501. sz. Sinek K. vizsgára nem bocsátható. 
15503. sz. Clementis Gy. képesítő vizsgája. 
20158. sz. Feldszam J. vizsgaengedélye. 
17775. sz. Vanzsura F. vizsgaengedélyt nem kap. 
20157. sz. Neuschel J. vizsgaengedélye. 
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91 1918. febr. 8. 181620. sz. Selmecbányái tank. 1916/17. évi értesítője. 22—24. 
er 1918. y T 9. 23200. sz. Gregusik A. vizsgaengedélye. 
91 1918. jj 19. 28434. sz. Neumann J. vizsgái. 
91 1918. márc. 1. 27798. sz. Tank. tanulók számának korlátozásáról. 
91 1918. yy 5. 38194. sz. Horák J. vizsgája. 
91 1918. yy 18. 44030. sz. Vélemény Neuschel J. vizsgája tárgyában. 
91 1918. yy 25. 47554. sz. Duschinsky F. vizsgakérelme. 
91 1918. yy 25. 47555. sz. Benyo J. vizsgakérelme. 
91 1918. 26. 39876. sz. Matula A. vizsgaengedélye. 
91 1918. yf 28. 52622. sz. Pecher S. „ 
91 1918. ápr. 2. 54314. sz. Neuschel J. „ 
91 1918. yy 16. 59552. sz. Bada L. „ 
91 1918. yy 19. 58809. sz. Kanyar J. folyamodványa. 
91 1918. )9 19. .58001. sz. Rónai J. vizsgaengedélye. 
91 1918. >? 13. 57585. sz. Tanképezde tantárgybeosztása. 
91 1918. yy 18. 63853. sz. Tanképezde! tanév vége. 
91 1918. yy 24. 64627. sz. Kubinszky F. vizsgaengedélye. 
91 1918. máj. 6. 79442. sz. Selmecbányái tank. kormánybiztosa. 
91 1918. » 6. 76293. sz. Bánszky J. vizsgaengedélye. 
91 1918. D 8. 76293. sz. Felix Gy. „ 
91 1918. 13. 80663. sz. Meskó P. 
91 1918. 5J 17. 53771. sz. Hadrakelt sereghez tartozó tank. tanárok 

összeirása. 
91 1918. JJ 25. 90187. sz. Tanképezdei tornatanítók tanfolyama. 
>1 1918. j un. 1. 92025. sz. Mosky Pál vizsgája. 
91 1918. a 10. 96947. sz. Röder A. részvétele tornatanfolyamon. 
91 1918. a 12. 101896. sz. Tanképezdei tanárok katonai kötelezetts. 
91 1918. n 20. 93473. sz. „ növendékek létszáma. 
91 1918. n 4. 112582. sz. „ tanárok ruhasegélye. 
91 1918. jul. 20. 128152. sz. „ tanszerkészletek beszerzése. 

23. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
n „ minisztériumnak a pofgári feányiskotákra vonatkozó rendeletei, 
£8 számszerint 13, melyeknek száma és kelte a következő: 

1917. jan. 19. 185562. SZ. Szluika Ella igazgatónői megbízása. 
1917. szept. 25. 132700. sz. Polg. isk. tanerők családi pótléka. 
1917. V 26. 143270. sz. ruhasegélye. 
1917. nov. 2. 162001. sz. Pukánszky M. tanítónő államsegélye. 
1917. n 2. 161954. sz. Szluika E. „ „ 
1917. n 21. 185740. sz. Modori tanítónők háborús segélye. 
1917. dec. 6. 190878. sz. Benedikty Sz. fizetéskiegészítése. 
1917. a 6. 190877. sz. Jeszenszky 1. „ 
1917. a 6. 157901. sz. Modori leányisk. 1916. számad. pótiratai. 
1918. febr. 24. 26642. sz. Selmecb. polg. isk. statiszt. űrlapjai. 
1918. máj. 13. 83488. sz. Gyermek-csecsemővédelem a polg. iskola 

tantervében. 
1918. jun. 25. 104440. sz. Modori tanerők ruhasegéíye. 
1918. jul. 16. 125188. sz. Polg. isk. tanerők szabadságideje. 

24. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m minisztériumnak az anyakönyvi kiigazításokra vonatkozó 

rendeletei, számszerint 4, melyeknek kelte és száma a kö-
)V vetkező: 
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32 — 25 . 1917. jul. 20. 62616. sz. Szpisjak-féle anyakönyvi kiigazítás. 
1917. okt. 1. 132933. sz. Königh-féle 
1917. nov. 30. 173922. sz. Chalupka-féle 
1918. máj. 23. 15717. sz. Remete-féle 

25. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumnak vegyes tartalmú rendeletei, szám-
szerint 60, melyeknek kelte és száma a következő: 
1916. dec. 15. 16577. sz. A koronázási ünnepélyről. 
1917. máj. 11. 5703. sz. Iskolai szünnapokról. 

v 1917. jul. 30. 101702. sz. Az 1917/18. tanévi szénszükségletről. 
1917. aug. 7. 12482. sz. Ö felsége köszönete a trencséni esperesség 

üdvözléseért. 
1917. „ 11. 11663. sz. Rohacsek József lelkészi jellegéről. 
1917. 30. 111789. sz. Baseli egyetemre theologusok nem mehetnek 
1917. „ 31. 289841. sz. Egy katonai imakönyv bírálatáról. 
1917. szept. 12. 83136. sz. Elesett katonák anyakönyvi kivonatairól. 
1917. „ 18. 141603. sz. Nov.2. katonai ünnep, hősök sírjára gyűjtés, 
1917. >, 18. 85542. sz. Szerbiai iskolák egyenjogúsítása. 
1917. „ 24. 16551. sz. Szederfalevelek gyűjtéséről. 
1917. okt. 10. 16011. sz. Állami telefonbeszélgetések korlátozása. 
1917. „ 13. 13938. sz. Foglyok házasságot nem köthetnek. 
1917. „ 18. 18111. sz. Felmentések reviziója. 
1917. „ 20. 101003. sz. Leányközépiskoláknál tanképezdei tanárok 

alkalmazása. 
1917. „ 20. 1705. sz. Hadi siralap j a j á ra nov. 2. gyűjtés. 
1917. „ 20. 11792. sz. Egyes harangok eredetének felkutatása. 
1917. nov. 6. 17903. sz. Harangok rekvirálása. 
1917. „ 8. 166316. sz. Nagypetrási harang felmentése. 
1917. „ 9. 182655. sz. Vakok által készült kefeárúk ajánlása. 
1917. „ 10. 180703. sz. Harisnyakötés katonák részére. 
1917. „ 19. 175693. sz. Platinakészletek átvétele. 
1917. „ 27. 150235. sz. Czebány árvák rendkívüli segélye. 
1917. „ 27. 19741. sz. Csecsemő- és gyermekvédelemről. 
1917. „ 28. 180572. sz. Katonai automobilok megdobálása. 
1917. dec. 6. 19458. sz. Táviratforgalom korlátozása. 
1917. „ 16. 197994. sz. Óvodák januári szünete. 
1917. „ 21. 138596. sz. Harangok leszerelése vasárnapokon tilos. 
1917. „ 29. 205283. sz. Karácsonyi szünidő meghosszabbítása. 
1918. jan. 1. 206899. sz. ,,Katonai Nevelés" cimű lap előfizetése. 
1918. „ 2. 200504. sz. Ösztöndíjas tanulók kimutatása. 
1918. „ 3. 198952. sz. Egyh. épületek réztetőzetének levétele. 
1918. „ 9. 6575. sz. Karácsonyi szünet febr. 4-ig meghosszab-

bí t á s 3 
1918. „ 22. 20874. sz. Ö felsége IV. Károly és Zita királyné 

nevének használata. 
1918. „ 27. 10745. sz. Egyes templomi harangok meghagyása. 
1918. „ 29. 199672. sz. Ószombati templom rézfedelének levétele. 
1918. „ 29. 15151. sz. Somorjai orgonasípok felmentése. 
1918. febr. 9. 26435. sz. Nőtanerők katonatisztekkel kötendő há-

zasságáról. 
1918. „ 11. 26388. sz. Katonáskodó theologusok szabadságolása. 
1918. márc. 12. 133434. sz. Német J. lelkész személyi adatairól. 
1918. „ 12. 28327. sz. Óvónők tanítónői képesítése. 

4 
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IP! 1918. márc. 12. 

te r 1918. D 27. 
IPI 1918. ápr. 9. 
m 1918. » 15. 
Pl 1918. ,5 15. 

[Ql 1918. ) ) 18. 

[Pl 1918. 23. 
1918. máj. 4. 

Pl 1918. n 14. 
Pl 1918. D 17. 
Pl 1918. 20. 
Pl 1918. » 23. 

[Pl 1918. 24. 
[Pf 1918. » 29. 
[Pl 1918. jun. 6. 

[Pl 1918. M 26. 

;PI 1918. jul. 1. 

Pl 1918. » 20. 

[pf 1918. » 24. 

3079. sz. Hadrakelt sereghez tartozó katonák fel- 25—28. 
mentése. * 

2291. sz. Ruzsicska L. egyházfi fel nem menthető. 
2177. sz. Hodzsa Milos lelkész felmentésének ügye. 

36973. sz. A műemlékek védelméről. 
65638. sz. Internátusok segélyezése. 
59955, sz. Ö felsége Zita királyné nevenapjának meg-

ünneplése. 
70708. sz. Osz Bálint kinevezése tanfvé. 
70916. sz. Miavai templomtorony rézsisakjának le-

vétele. 
83477. sz. Beteg gyermekek üdülése. 
36014. sz. Acélharangok használata mellőzendő. 
77231. sz. Pozsonyi orgonasípok fel nem menthetők. 
57035. sz. Magyar gyermekek nyaraltatása. 
88772. sz. Osztrák 
26448 sz. Harangokban található nemes ércről. 
95830. sz. Tanárok és tanítók igénybevétele termé-

nyek átvételénél. 
364208. sz. (honv. min.), Tótul is tudó táb. lelkészekre 

javaslatot kér. 
6774. sz. Fa helyett szénnel való tüzelés az isko-

lákban. 
117958. sz. (Honvéd, min.) Kramár C. József táb. leik. 

felmentése. 
7346. sz. Ivanovich 0 . kántor fel nem menthető. 

26. (K.) Püspök úr bemutatja a vallás- és közoktatás-
ait ügyi miniszter úrnak 1917. évi október hó 18-án kelt 
Sí 130260/1917. \\/b számú rendeletét, mely szerint az 1916. 
vő évre kiutalt 77.904 kor. államsegélyről szóló számadás jóvá-
fid.hagyatik. 

Tudomásul szolgál. 
27. (K.) Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

nü úrnak 178418/918. H/a számú rendelete, mely szerint az 
QI 1918. év első felére 38.952 K, továbbá a vallás- és köz-
>lo oktatásügyi miniszter úrnak 1918. évi junius hó 4-én kelt 
18 81885'918. II. a, számú rendelete, mely szerint az 1918. év 
.II II. felére 38,952 K államsegély utalványoztatott. 

Tudomásul szolgál. 

28. (Sz.) A kerület választás alá eső tisztviselőinek és 
síd bizottsági tagjainak, kivéve a törvényszék 1920., illetve 1923. 
[•/óévig terjedő időre választott tagjainak megbízatása lejárván, 

ß a kerületi közgyűlés az 1924. évig terjedő időre a tisztviselői 
iß>I kar, valamint a bizottságok tagjaiul a következőket választja meg : 

I. 1. A jegyzői karöa Pröhle Henriket egyházi főjegy-
'őszővé, Sziklai Ottót világi főjegyzővé, Kiss Istvánt egyházi 
g9Í jegyzővé, Trsztyénszky Ferenc dr.-t világi jegyzővé, Sztra-
;yn nyavszky Sándor dr.-t világi jegyzővé; tiszteletbeli főjegyzővé 
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28. Osztroluczky Gézát tiszteletbeli jegyzőkké; Kirchner Rezsőt í 
és lándori Kéler Bertalant; 2. pénztárossá Wichmann Adolfot; ; 
3. számvevővé Kalenda Jánost; 4. főügyésszé Trsztyénszky j 
Ferenc dr.-t, másodügyésszé Petrovics Rudolf dr.-t; 5. tevét- ; 
tarossá Schmidt K. Jenő dr.-t; 6. pénztári ettenőrré Steltzer 
Endrét; 7. könyvetővé Willimszky Idát. 

II. 1. A tanügyi bizottság tagjaivá: Okolicsányi Gyulát és 
Kiss Istvánt, egyszersmind helyettes elnökökké, tagokká: | : 
Dobrovits Mátyás dr.-t, Farbaky Istvánt, Okályi Adolfot, J 
Sobó Jenőt, Sziklai Ottót, Bodó Jánost, Hirschmann Nándort I 
előadóvá s egyszersmind jegyzővé, Biszkup Bélát, Riesz Károlyt ,! 
Pröhle Kenriket, Rásó Mihályt, Kéler Zoltán drt.-t, Zsámbor i 
Pált, Steltzer Lajost, Király Ernőt; 

2. a jog- és afkotmányügyi bizottságba: Farbaky Istvánt,» 
Sziklai Ottót, Osztroluczky Gézát, Polner Ödön dr.-t, Samarjay j 
Emil dr.-t, Kosztolányi Istvánt, Kirchner Józsefet, Richter f 
Richárd dr.-t, Richter Frigyest, Rákóczy Istvánt, Halmy Béla ! 
dr.-t, Szimonidesz Lajost, Fajnor Dusánt, Sztranyavszky 1 
Sándor dr.-t, Kovács Sándor dr.-t, jegyzőkké Trsztyénszky I 
Ferenc dr.-t és Petrovics Rudolf dr.-t; 

3. a számvevőszékbe: elnökké Svigruha Pált és Schulze ] 
Ottót, tagokká: Ivánka Istvánt, Pósch Aladárt, Jamnitzky I 
Ottokár dr.-t, Beck Vilmost, Krahulecz Aladárt, Kirchner 
Gyulát, Kowarik Mihályt, Fuchs Jánost, Mihalovics Samut, I 
Bándy Endrét, Marczy Istvánt, Kirchner Rezsőt, Okályi Adolfot, I 
Zoch Sámuelt. Jegyzőt a bizottság maga választ; 

4. a pénzügyi bizottságba: Farbaky Istvánt, Kosztolányi * 
Istvánt, Dobrovits Mátyás dr.-t, Király Ernőt, Trsztyénszky 
Ferenc dr.-t, Laszkáry Gyulát, Schmidt Gyulát, Svigruha | 
Pált, Mihalovics Samut egyszersmind előadóvá, Halmy Béla 
dr.-t, Kovács Sándor dr.-t, Schulze Ottót, Bodiczky Mihályt, 
és jegyzővé Rátz Vilmost; 

5. az egyetemes nyugdíjintézet kerüteti bizottságába: Dobrovi ts 
Mátyás dr.-t és Schmidt K. Jenő dr.-t elnökökké, tagokká 
Sziklai Ottót, Trsztyénszky Ferenc dr.-t, Pröhle Henriket, 
Wichmann Adolfot; 

6. a kerüteti teányiskotai bizottságba: Ivánka Istvánt, 
Trsztyénszky Ferenc dr.-t, Kosztolányi Istvánt, Kalenda Jánost, 
Dobrovits Mátyás dr.-t, Lenhardt Károlyt, Schmidt Gyulát, 
Wichmann Adolfot, Kéler Zoltán dr.-t, Händel Vilmost, Kovács 
Sándor dr.-t, Pröhle Henriket, Biszkup Bélát. Szelényi Ödön 
dr.-t Krahulecz Aladárt, Bándy Endrét, Daxer Henriket lic., 
Scherer Jánost, Henricy Bélát, Zoch Sámuelt, Sziklai Ottót 
pedig egyszersmind jegyzővé; 
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7. a keriifeti tanítóképzői nagy bizottságba: Fa rbaky Istvánt 28 
bríhelyettes elnökül, tagokká: Jánossy Lajost, Kiss Istvánt, Fuchs 
rißjjanost, Szekerka Pált, Schmidt K. Jenő dr.-t, Kéler Zoltán 
.ibdr.-t, Zsámbor Pált, Ivánka Istvánt, Kalenda Jánost, Sobó 
rmjjenőt, Okolicsányi Gyulát, Sztranyavszky Sándor dr.-t, Bándy 
n3Endrét, Szimonidesz Lajost; 

8. a keriiľeti tanítóképzői kisbizottságba: Händel Vilmost 
nbelnökké, tagokká: Kachelmann Farkas dr.-t, Kachelmann 
/O Győzőt, Réz Gézát, id. Oszwald Gusztávot, ifj. Oszwald 
JO Gusztávot, Joerges Ágostont, Szolár Lajost, Vitális István dr.-t, 
ßBBaumerth Istvánt, Sobó Jenőt. 

Ezután Kiss István és Sztranyavszky Sándor dr. letették 
ß a hivatali esküt. 

Pröhle Henrik a választásban megnyilvánult bizalmat 
ß a maga és tiszttársai nevében hálásan megköszönte és a 

eit tisztviselőkarnak lelkiismeretes munkálkodását igérte. 
29. (Sz.) Az elnökség előterjeszti az egyetemes egyház 

tio elnökségének meghívóját, mellyel az egyetemes közgyűlést 
. tf . évi szeptember hó I I . napjának délelőtt 9 órájára a pesti 

vo ev. egyház Deák-téri épületébe, az ezt megelőző nap vagyis 
ixe szeptember hó 10-én délután 5 órájára pedig ugyanoda az 
)b előértekezletet kitűzi. 

A kerületi közgyűlés a meghívót tudomásul veszi és a 
t f. évi egyetemes gyűlésre képviselőül kiküldi: 

a) megbízó tevétfet: 
a barsi egyházmegyéből: Bodó János, Bándy Endre, 

ß a fehérkomáromi egyházmegyéből: Jánossy Lajos, a mosoni 
egyházmegyéből: Wenk Károly, a nagyhonti egyházmegyé-

id bői: Ivánka István, Farbaky István, Fuchs János, a nógrádi 
go egyházmegyéből: Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Kiss 
Isi István, a nyitrai egyházmegyéből: Szekerka Pál, Simkó Lajos 
ib dr., a pozsonyvárosi egyházmegyéből: Schmidt K. Jenő, 
s2 Samarjay Emil dr., Dobrovits Mátyás dr., a pozsonymegyei 
§9 egyházmegyéből: Daxer Henrik lic., a trencséni egyházme-
VA gyéből: Stur Károly dr., Krizsán Zsigmond, végül Hirschmann 
M Nándor és Király Ernő kerületi gyűlési tagokat; 

b) igazoíoánnyaí: 
Lepossa Dániel, Lenhardt Károly, Csengey Gyula, Szemere 

Béla, Sztranyavszky Sándor dr., Kosztolányi István, Polner 
iÖ Ödön dr., Sobó Jenő, Gyapay Ede dr., Szulyovszky Aurél, 
s2 Szilvay Gusztáv, Svigruha Pál, Trsztyénszky Ferenc dr., 
s2 Sziklai Ottó, Kirchner Gyula, Lavotta József dr., Hornyánszky 
IA Aladár, Szelényi Ödön dr., Wichmann Adolf, Beck Vilmos, 
íH Petőcz Károly, Kéler Bertalan, Kiss János, Zsolnay Pál, Schöpf 
s2 Sándor dr., Gregersen Nils, Horváth Cirill dr., Pálfi Péter, 
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29—52. Jamnitzky Ottokár d r., — továbbá Pröhle Henrik, Krupecz 
István, Horváth Sándor, Kirchner Rezső, Rátz Vilmos, 
Szimonidesz Lajos, Okályi Adolf, Mihalovics Samu, Bobál 
Samu, Halmi Béla dr., Farkas Géza, Zoch Sámuel, Belicza 
András, Wolf József, Rozsnyay János, Fajnor Dusán, Csővári 
Géza, Schulze Ottó, Medveczky Sándor, Zeman Mihály, Piry í 
Károly, Nagy Lajos, Fizély Ödön, Podhraczky János, Lanstyák 
Gyula, Szemian Lajos, Henriczy Béla, Jamriska János, Fuchs 
Samu, Quotidian György, Gallás Pál, Scherer János, Steinacker; 
Roland, Belák Géza, Gáncs Aladár, Seybold Károly, Jeszenszky j 
János, Szabó Kálmán, Ferenczy Samu, Hamar János, Králik 
Ervin és Bodnár Gyula tagokat. 

30. (Sz.) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában 
felolvasottnak tekintvén a magyarországi ág. hitv. ev. keresz-
tyén egyház egyetemének a magyar országgyűlés képviselő-
házához ezen törvénycikk fokozatos végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában 1918. január 16-án kelt és a püspök 
úr bemutatta kérvényét, 

a kerületi közgyűlés kimondja, hogy tekintettel a háború 
okozta bizonytalan helyzetre, nem tartja kívánatosnak az 
1848. évi XX. t.-c. végrehajtásának sürgetését. Reméli, hogv 
illetékes helyen méltányolni fogják a magyarországi ág. hitv. 
evangélikus keresztyén egyház-egyetemnek 1918, január 16-án 
a magyar országgyűlés képviselőházához beadott kérvényét. 
S arra kéri egyházegyetemünk illetékes tényezőit, hogy az 
egyházunk sajátos jogait érintő törvényes intézkedéseket meg-
előzően érvényesítsék az állam illetékes közegeinél minden-
kori befolyásukat és közreműködésüket. 

31. (Sz.) A lelkészi fizetésre vonatkozólag 
a kerületi közgyűlés a nógrádi egyházmegyei közgyűlés 

beadványára felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 3000 
K-nál nagyobb fizetést élvező, de épen ezért mindenféle 
állami segélyből kizárt lelkészek anyagi fölsegítése tárgyában, 
mivel méltányos, hogy a különböző állami segélyt biztosító 
törvényes intézkedéseket azokra is kiterjesszék, 
szíveskedjék ez ügyet pártfogásába véve, intézkedni. 

32. (Sz.) A lelkészek terménybeli járandóságának meg-
váltása tárgyában 

a) a kerületi közgyűlés a mult évi egyetemes közgyűlés 
16. §-ának végrehajtását elrendeli és kötelességévé teszi az 
egyházmegyéknek, hogy az erre vonatkozó jelentésüket és 
az iratokat 1919. évi junius hó l-ig a püspök úrnak ter-
jesszék fel, továbbá ezzel kapcsolatban 

b) Szimonidesz Lajos beterjesztett, majd visszavont 
indítványa tárgyalása után a kerületi gyűlés elismeri a lel-
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idkész i egyesületnek ezen a téren kifejtett áldásos működését 32-
saés felkéri az egyetemes gyűlést, hogy részint hivatalos támo-

isggatásával, részint saját önálló intézkedésével is arra hatni 
ixasziveskedjék, hogy az összes lelkészek részesüljenek termé-
9X8szetben juttatandó cikkekben. 

33. (K.) A tárgysorozat 14. pontjáva! kapcsolatosan 
QD. Schmidt K. Jenő előadó jelenti, hogy a theol. akadémiai 

>snnagybizottság, illetve az egyetemes fakultási bizottság meg-
lüosürgette a theol. akadémiák egyesítését, mert az egyesítést, 
(geegy életerős theol. akadémia felállítását tartja a theol. fakul-
gűitás létesítése előfeltételének. 

A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a theol. 
s iakadémiai nagybizottság és az egyet, fakultási bizottság ez 
ifirirányú állásfoglalását s felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy 

e theol. akadémiák egyesítését sürgősen vigye keresztül; 
(gsegyben kimondja, hogy a jövőben anyagi támogatásban a 
ßrrmaga részéről csak a pozsonyi egyet, theol. akadémiát fogja 
gÖTészesíteni s felkéri az egyet, közgyűlést, hogy minden ren-
bhdelkezésére álló forrásából a pozsonyi theol. akadémiát fej -
isolessze. 

34. (K.) Az egyetemes nyugdijintézet ügyvivője beter-
;89jeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézeté-
i n e k dunáninneni nyugdíjasai 1918. évi augusztus 10-éig: 

•34. 
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I. Lelkészek 

Zatkalik Károly " 

Fényes Lajos 

Holuby József 

Wladár Miksa 

Ebner Gusztáv 

Seffarovszky János 

Plachý János 

Bálent Dániel 

Endreffy János . 

Fábián Sándor 

Nedobrý József 

Holuby Adolf 

Ruttkay Sándor 

Hollerung Károly 

Maliárik János 

Schleiffer Károly 

Sárkány Emil . 

Gáncs Jenő 

Nyugdija Háb. 
s egé lye 

K 1 f K 1 f 
1200 — 900 
2316 48 — — 

2316 48 
b P 
21 

— — 

2934 
48 
b P 
21 — — 

4464 64 — — 

2316 48 — — 

2316 48 — — 

928 — — — 

2675 90 — — 

800 — 200 — 

2316 48 — — 

2216 48 — — 

3453 74 — — 

2980 — — — 

1600 — — 

2316 48 — — 

2933 12 300 — 

2936 04 — 
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34. ; 1 
Nyuedija Hab. 

s egé iye 
; 1 

K 1 f K t f 

1 9 Vitéz Lajos 2 9 3 9 2 8 6 0 0 T 
2 0 Reil Sámuel 2 9 1 6 4 8 — — 

21 Schuh Ágost 6 0 0 — 2 0 0 — 

II. Özvegyek 
1 Vannay Lászlóné 6 0 0 — 2 0 0 — 

2 Sárkány Dezsőné 6 0 0 — 2 0 0 — 

3 Javos Józsefné 6 0 0 — 3 0 0 — 

4 Hering Lajosné 6 0 0 — 4 0 0 — 

5 Dérer Jáno.mé 6 0 0 — . 2 0 0 — 

6 Fürst Jánosné 6 0 0 — — — 

7 Ritter Károlyné 6 0 0 — 2 0 0 — 

8 Lanstják Lajosné 6 0 0 — 2 0 0 — 

9 Binder Adolfné 6 0 0 — 2 0 0 — 

10 Janko Dánielné 6 0 0 — 4 0 0 — 

11 Stromp Lászlóné 1 3 1 6 — 2 0 0 — 

1 2 Zoch Pálné 6 0 0 — 2 0 0 — 

1 3 Gömöri Andrásné 6 0 0 — 2 0 0 — 

| 14 Blaskovics Miliduchné 6 0 0 — 2 0 0 — 

15 Kolbenheyer Samuné 6 0 0 — 2 0 0 — 

1 6 Roy Pálné 6 0 0 — 2 0 0 — 

17 Holuby Gusztávné 6 0 0 — 2 0 0 — 

1 8 Moczko Jánosné 6 0 0 — 4 0 0 — 

19 Pósch Frigyesné 6 0 0 — 2 0 0 — 

2 0 Bucsek Gyuláné 7 0 0 — 3 0 0 — 

21 Wallentinyi Samuné 1 2 0 0 — — — 

2 2 Szlancsik Pálné 1 2 0 0 — — 

2 3 Bendik Jánosné 1 8 0 0 — 4 0 0 — 

2 4 Trsztyénszky Ferencné 1 6 0 0 — — — 

2 5 Kercser Edéné 1 2 7 8 — — — 

J 26 Hrk Jánosné 1 2 3 6 — — — 

2 7 Zatkalik Mihályné 1 8 0 0 4 0 0 — 

2 8 Maróthy Emiiné 1 4 8 4 2 0 0 — 

2 9 Zsámbokréthy Lajosné 1 2 0 0 — — — 

3 0 Koltay Rezsöné 1 2 0 0 — — — 

31 Szlávik Györgyné 1 9 4 2 — 4 0 0 — 

3 2 Simonides Jánosné 1 2 0 0 — — — 

3 3 Holly Józsefné 1 8 0 0 — 4 0 0 — 

3 4 Bodnár Sámuné 1 2 0 0 — — — 

3 5 Štefánik Pálné 1 4 0 0 — 2 0 0 . — 

3 6 Scharbert Arminné 1 2 0 0 — — — 

37 Csulik Lajosné . . z . . . . 1 2 1 6 — — — 

3 8 Boór jánosné 1 2 0 0 — — — 
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3 9 

4 0 

41 

4 2 

43 
4 4 

4 5 

4 6 

4 9 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

Ringbauer Gusztávné . . 
Erdelszky Mihályné . . . 
Gaal Mihályné 
Švehla Ferencné . . . . 
Bálent Istvánné  
Zsarnovitzky Gyuláné . . 
Margócsy Józsefné . . .  
Schönvieszner Kálmánné. 
Frenyo Gyuláné  

III. Kegydijasok. 

Boór Mihályné  
Petényi Györgyné 
Sztolár Györgyné 
Korcsek Frigyesné  
Knzsan Károlyné  
Falaky Károlyné . . . . í  
Raphanidesz Vilmosné  

t 

Szemian Mihályne  
Krizsan Istvánné  
Thirringné (Vasko Gy.-né)  
Labath Jánosné  

Kiadta Rimaszombat, 1918. aug. 12. Gyiirky, e. ny. 

Nyugdija Háb. 
s e g é l y e 

K J K t 

1 2 5 4 — — 

1 2 0 0 — — 

1 2 0 0 — — — 

1 2 0 0 — — 

1 3 2 0 
-

1 3 2 0 — — 

1 2 0 0 — 

1 3 2 0 — — 

1 4 9 0 — — 

1 0 0 2 6 0 

3 0 0 — 2 0 0 

3 C 0 — 2 0 0 — 

2 0 0 — 2 0 0 -

1 0 0 — 2 6 0 

3 6 0 — 2 0 0 _ 

1 6 0 — 2 0 0 — 

3 0 0 — 2 0 0 

8 0 — 2 6 0 — 

4 8 0 — — — 

1 2 0 — 2 0 0 

3 4 — 3 6 . 

ügyvivő. 
kiosztásra, J e g y z e t . A f. évben eddig kimutatott háborús segé lyen kivül még 25.000 K vár 

melynél azok is f igye lembe vétetnek, akik még nem részesül lek ily s egé lyben . 

Tudomásul szolgál. 
35. (K.) A fejérkomáromi egyház indítványára 
a kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes egyházat, hogy 

a ma i ' nehéz megélhetési viszonyok között a nyugdíjazott 
lelkészek, lelkészözvegyek és árvák segélyezésére az eddigi-
nél nagyobb összeget fordítani szíveskedjék. 

3 6 . (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyet, 
egyház pénztárából adóalapi segélyek cimén átküldetett 
151.889 K. Ezen összegből szét lett küldve az illető .egy-
házaknak 141.674 K 50 f. Marad a ker. pénztárban 3750 K 
50 f. Rendkívüli segélyben részesült: Gácslápos 500, Gács-
liget 500, Gácsprága 500, Balassagyarmat 1000, Bát 1000, 
Egyházasdengeleg 500, Szulyóváralja 2000, Zsolna 2000, 
Dunaszerdahely 2000, Galgaguta 1000, Surányterény 1500, 
Felsőozor 1000 K = 13.500 K. A báti egyház adóalapi 
segélyét az egyet, egyház felebbezés folytán 1598 K-ra 
emelte fel. 

Tudomásul szolgál. 
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37—43. 37. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület 
közigazgatási céljaira az egyet, egyház pénztárából befolyt 
az 1918. évre 75.000 K, a modori leányiskola javára 4500 K, 
a Selmecbányái ker. tanitóképzőintézet fenntartására 2400 K. 

Tudomásul szolgál. 
38. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az 1917. évben 

közalapi járulék cimén befolyt a pénztárba 7981 K 32 f. 
Ebből az egyet, pénztárba befizettetett a kerület közalap-
járuléka cimén 7505 K 34 f. A közalap tartaléka volt 1917. 
év végén 8961 K 57 f. 

A közalap jövedelméből az egyet, egyház a ker. pénz-
tárba beküldött a missziói lelkész fizetésére 2400 K-t, a hit-
oktatók és missziók segélyezésére 24.300 K-t. 

Tudomásul vétetik. 
39. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a ker. elnök-

ség és pénzügyi bizottság megbízásából a VIII. hadikölcsönre 
20.000 K-t jegyzett a kerület részére s ezzel együtt a kerület 
200.000 K-t jegyzett. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
40. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyház-

egyetem vagyona az 1917. év végén 7,976.733 K 91 f volt. 
Szaporodás 401.827 K 77 f. Ezen vagyonemelkedésből a 
nyugdíjintézetre esik 269.734 K 21 f. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
41. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a mult egye-

temes gyűlés jegyzőkönyve. 39. pontjában az egyházkerület 
a Reischel-alapítvány, a modori leányiskola és a Selmecbányái 
ker, tanitóképzőintézet 1916. évi számadásait helyeseknek 
találta s azokat elfogadta. 

Tudomásul szolgál. 
42. (P.) Pröhle Henrik mint helyettes pénzügyi előadó 

beterjeszti a pénzügyi bizottság jefentését, mely szerint a bizott-
ság a következő hiányoknak rendezését javasolja: 

a modori leányiskolának 1916. és 1917-ben előlegezett 
30784*25 K, ugyanazon iskola tanítónői részére 1908/9-ben 
személyi pótlékként előlegezett 2333*32 K, a selmeci Csemez-
tanítóképzőnek fenntartási költség cimén 8216*76 K, birói 
költségre 70 K. — Összesen 41404*33 K. 

A kerületi közgyűlés ennek az összegnek az 1916., 1917. 
és 1818. évben letétként kezelt 45000 K terhére való leírását 
rendeli. 

43. (P.) Ugyancsak a pénzügyi bizottság jelentése szerint 
a különböző címeken letétként kezelt összegekre vonatkozó-
lag a következőleg rendelkezik a kerületi közgyűlés: 
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a) Fel nem vett tiszteletdíj s kisebb tételekből származó 4 3 — 4 6 . 
286 korona a létesítendő Luther-alapítványt illeti. 

b) Vallásos iratok terjesztésére a mult év előtt meg-
a2 szavazott, de fel nem használt 1005 koronából részesül a 
>>I katonák, az ifjúság és a szórványokban levő hivek között 
sí terjesztendő iratokra: a diakonisszaház könyv- és iratterjesztő 
>v vállalata 500 K, a Zpevvnik-társaság 200 K, Zoch Samu 
rrt modori lelkész 150 K, Wallrabenstein Jakab antialkoholista 
ßl lapjának támogatására 55 K, az „Előre" cimű röpiratra Gáncs 

Jenő székesfejérvári lelkész 50 K, a balassagyarmati lelkészi 
iri hivatal 50 K. 

c) A bécsi misszió cimén kezelt 110 K az általános 
r missziói (szórványgondozási) alapot illeti. 

d) Rokkant katonák és hadi árvák javára befolyt 708 K 
'7 77 f letét mint a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
)ß adománya az Országos Hadigondozó Hivatalnak küldendő. 

4 4 . (P.) Ugyanazon jelentés szerint teljes összegben — 
)č 50.000 K •— befolyt a pénztárba a „ôenicei és micsinyei 
E !Beniczky Jirpád afapítványa"; a jövedelemből rendelkezésre 
Iá áll 25,000 K-nak egész és 25.000 K-nak félévi kamatja, 
iö összesen 2125 K. 

Az alapító levél értelmében a jövedelem 10%-a, 212 K 
)č 50 f a tőkéhez csatoltatik; 1000 K a modori leányiskolán 
»1 kedvezményes helyek létesítésére szolgál, a fennmaradó 912 K 
)ö 50 f missziók, szórványok gondozására fordítandó. 

A modori leányiskolát illető 1000 K-ból az egyházkerület 
( két 300 és két 200 koronás kedvezményt létesít; ezeket az 

íö " összegeket szegénysorsú szorgalmas tanulóknak már az 
H 1918/19. iskolai évben kiosztja; a kérvények október hó 
>v végéig nyújtandók be; a kedvezmény odaítélésének jogát 
ß a ker. gyűlés ez alkalommal kivételesen a leányiskolái ker. 

id bizottság néhány tagjával kiegészített helyi iskolaszék javas-
ßl lata alapján a kerületi elnökségre ruházza; ezentúl pedig mindig 
m junius hó végéig nyújtandók be a kérvények s a döntést az 
Ili illetékes bizottságok javaslata alapján a kerületi gyűlés végzi. 

4 5 . (P.) Ugyanazon jelentés alapján az egyházkerületi köz-
rg gyűlés rendkívüli pótlék cimén és tisztelete szerény jeléül 
G D. Baltik Frigyes püspök úrnak a folyó évre 2000 koronát 
js ajánl fel. 

4 6 . ( P . ) Ugyanazon jelentés szerint elfogadja és jóvá-
>rí hagyja az egyházkerületi közgyűlés a Selmecbányái tanító-
:Á képzőintézet 1919. évi költségvetését, amely szerint a szük-
98 séglet 35.179 K, a fedezet 10.379 K, a kerület által pótolandó 
id hiány 24.800 K. 

4 

BhflL • 
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54. 47. (P.) Ugyanazon jelentés alapján tudomásul veszi 
a közgyűlés, hogy a Selmecbányái tanítóképzőintézet kertje 
a mult évben 1696 K-t jövedelmezett. 

48. (P.) Ugyanazon jelentés alapján a 4 tanítóképző-
intézeti tanárnak és a helyettes gyakorló iskolai tanítónak 
egyenként 300 K-t szavaz meg a kerületi gyűlés rendkivüli 
drágasági segély cimén; az intézeti szolgának pedig ruha-
beszerzési segélyként 250 K-t. 

49« (P.) Ugyanazon jelentés alapján a tanítóképzőintézetnek 
fűtőanyag beszerzésére előlegként 3000 K-t utal ki a közgyűlés. 

50. (P.) A modori leányiskola 1919. évi költségvetését 
a pénzügyi bizottság javaslatára a következő módosítások 
figyelembevételével hagyja jóvá az egyházkerületi közgyűlés: 
lelkészek és tanítók leányai után a tartásdij az 1918/19. 
iskolai évben 1000 K, egyéb prot. leányok után 1200 K, más 
vallásúak után 1500 K legyen; a tandij prot. leányok után 
50%-kal emeltetik; más vallásúak az igy fölemelt tandij 
kétszeresét fizetik; Modorban lakó szülők leányainál az 50%-os 
emelés eddig élvezett kedvezményes tandijuk után számí-
tandó; az ottani intézetek nem prot. tanárai indokolt kérvényre 
a saját evang. gyermekeinket megillető tandíjkedvezményben 
részesíthetők. Ennek következtében a szükséglet 92,826 K, 
a fedezet 82.045 K, pótolandó hiány 10.781 K. 

51. (P.) Ugyanazon jelentés alapján a modori leány-
iskola rendes tanítónőjének, Szij Ilonának f. é. szeptember 
1 -ével esedékes első ötödéves korpótléka kiutaltatik s az 
intézet négy alkalmazottjának: Stuhlreiter Frigyesnének, Len-
hardt Kornéliának, Sümeghy Ilonának és Thaisz Irénnek erre 
az esztendőre egyenként 500 K ruhasegélyt szavaz meg a 
közgyűlés. 

52. (P.) Ugyanazon jelentés szerint a nyitrai kivételével 
beérkeztek az egyházmegyék 1919. évi költségvetései és 
rendben vannak. 

55. (P.) Ugyanazon jelentés alapján a pozsonyi egyház-
község tisztviselőinek, alkalmazottainak és szolgáinak javára 
alapított nyugdíjintézet részére évi 400 K-t szavaz meg a 
közgyűlés. 

54. (P.) Ugyanazon jelentés kapcsán szükségesnek tartja 
az egyházkerület a segédlelkészek, főleg az esperességi segéd-
lelkészek javadalmának a mostani viszonyoknak megfelelő 
sürgős rendezését; addig is, mig erre vonatkozólag a pénz-
ügyi bizottság módot talál, az egyházkerületi közgyűlés a 
Baldácsy-alap jövedelméből 3000 K-t állapít meg oly célból, 
hogy ebből a püspök úr első sorban az esperesi segédlel-
készeket segélyezze. 
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55. (P.) A mult évi kerületi közgyűlés 37., illetve 52. 55—58. 
9j jegyzőkönyvi pontjával kapcsolatban a reformációi jubileumi 
J Luther-alapítvány tárgyában a pénzügyi bizottság javaslatára 
A következőleg határoz az egyházkerületi közgyűlés: 

A Luther-alapítvány tőkéjére a következő összegek for-
ib díttassanak: 

1. az egyházmegyék által erre a célra beszolgáltatott 
1547*26 K, 2. az 1013. évi kerül, gyűlés alkalmával gyűjtött 

ľ K 70'—, 3. az 1916. évi kerül, gyűlés jegyzőkönyvének 39/2. 
)q pontjában jub. alapra megszavazott K 2000'—, 4. az 1917. 
/ó évi kezelési eredményből a f. évi május 23-iki rendkívüli 
3>I kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 13. pontjában ugyanily célra 
rri megszavazott K 800'—, 5. időközi kamatokból K 423'99, 
.0 6. a jelen jegyzőkönyv 43/a. pontja szerint ide utalt K 286'—. 
— I— Összesen K 5127'25. 

Ez az ötezerszázhuszonhét korona és 25 fillér mint a 
jb dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek a reformáció 400 
vő éves emlékére létesített Luther-alapítványa 1967-ig föltétlenül 
ót tőkésítendő s lehetőség szerint egyéb forrásokból s kegyes 
bß adományokból is gyarapítandó; 1967-ben az igy felgyűlt 
öl tőkének felét az egyházkerület - a legszükségesebb egyházi 
99 célokra felhasználhatja, amennyiben ezt nem teszi, az egész 
'öl tőke, de mindenesetre a fele tovább kamatozik a reformáció 

ŕ 500 éves emlékének évéig, amikor az egyházkerület az egész 
2Ö összeget felhasználhatja valamely egyházi alkotásra. 

Felkéri a közgyűlés az elnökséget, hogy az alapítványi 
/9l.levél kiállításáról gondoskodjék. 

56. (P.) Ezzel kapcsolatban tudomásul veszi a köz-
yg gyűlés, hogy az egyetemes reformáció-jubileumi alapra az 
§9 egyházmegyéből összesen 8078 K 41 f folyt be. 

57. (P.) A pénzügyi bizottság javaslatára a kerületi 
ö>l közgyűlés alkalmából napidíjra jogosultaknak, valamint az 
g9 egyetemes gyűlésre kiküldötteknek napidiját 30 K-ban álla-
íiq pítja meg a közgyűlés. 

58. (P.) Megállapítja a közgyűlés az egyházkerületnek 
xß az 1819. évre szóló, a pénzügyi bizottság által javasolt köft-
jba séguetését. 

A) Szükséglet. 

I. ^Közigazgatási cétokra. 
a) Fedezendő azon 75.000 K-ból, melyet az egyház-

fő egyetem a kerületeknek közigazgatási célokra a 903.600 K 
g9 és a 144.500 K államsegélyből szavazott meg: 

3* 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8, 

9 

10, 

11 

" I 
" 1 
" I 
" i 

11 1 « 

Püspök úrnak reprezentációra 2000.— K j 
Püspök úrnak tiszteletdija 6000.-
Püspök úrnak uti átalánya 2000.-
Püspök úrnak iroda (800) és nyomdakölts. (600) 1400.-
Püspöki irodaverető 3600.-
Püspöki segédlelkészek fizetéskiegészítése. . 200.-
Egyházmegyéknek közigazgatásra: 
Barsmegyei egyházmegye. . . . 1250.— K 
Fehérkomáromi egyházmegye . . 2260.— „ 
Mosoni „ . . 1370.— „ 
Nagyhonti „ . . 4070.— „ 
Nógrádi „ . . 5570.— „ 
Nyitrai „ . . 3400.— „ 
Pozsonymegyei „ . . 2380.— „ 
Pozsony városi „ . . 1050.— „ 
Trencséni „ . . 2270.— „ 23620.-
Segédlelkészeknek: Fehérkomárom, Pozsony-
megye és Trencsénmegye á 1200 K, Nagy-
hont, Nógrád és Nyitramegye á 1800 K . 9000.-
A kerületi gyűlés által választottak és a ke-
rületi bizottságok tagjai költségeire . . . . 2200.-
Egyetemes gyűjtésre kiküldöttek költségeire . 1300.-
Nyomtatványokra 2000.-
Uj címekre és előre nem látot takra (modori 
leányiskola, Selmecbányái tan í tóképző stb.) . 21680.-

Összesen. . 75000. — K » / 

b) Fedezendő a 68.500 K kerületi államsegélyből: 
Püspöki másodlelkész fizetése. . 3600.— K 
Missziói lelkész fizetéskiegészítése 1200.— „ 
Pénztáros 1500, könyvelő 1500 
és irodatiszt 400 K 3400.— „ 
Kerületi főjegyző tiszteletdija . . 400.— „ 
Kerületi négy jegyző tiszteletdija. 600.— „ 
Kerületi főügyész tiszteletdija . . 600.—- „ 
Kerületi másodügyész tiszteletdija 400.— „ 
Kerületi pénzügyi bizottság jegyző-
előadó tiszteletdija 200.— „ 
Kerületi tanügyi bizottság jegyző-
előadó tiszteletdija . 200.— „ 
Kerületi számvevőszéki elnök tisz-
teletdija 200.— „ 
Kerületi levéltáros tiszteletdija. . 200.— „ 11.000 

11 \ « 

" n w 

11 jj, V 
" « " 

ii I! « 

Átvitel. . 86000.—Ki 
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Áthozat. . 86000.— K 5 8 — 6 0 . 
II. fKözműoefődési és jótékony céfokra. 

12. A theologiai akadémia fenntar-
tására az evang. egyetemnek . 6072.50 K 

í 13. A theologiai akadémiának Po-
zsonyban 500.— „ 

14. A theol. otthonnak Pozsonyban 
három jngyenhelyre 1080.— „ 

I 15. A ker. leányisk. fenntartására. 8247.50 „ 
1 16. „ „ „ ingatlanleirása 5000.— „ 
í 17. „ „ tanítóképző fenntart. ' . 12Ö00.— „ 

18. Ä pozsonyi lic. tápintézetének. 500.— „ 
í 19. A Selmecbányái liceumnak . . 500.— „ 
£ 20. A Luther-társaságnak . . . . 600.— „ 
£ 21. Missziói körök létesítésére és 

fejlesztésére 8000.— „ 
22. Hitoktatással megb. lelkészek és 

• egyh. községek segélyezésére . 10000.— „ 
23. Leik. és egyh. segélyezésére . 5000.— „ 57500 .—K 

III. Alapítványok kamataira 15200.— „ 

Összes szükséglet 158700.— K 

B) Fedezet. 
1. Az egyetemes egyháztól közigazg. célokra. 75000.— K 
2. Kerületi államsegély 68500.— „ 
3. Értékpapírok és tkrkpénzt. betétek kamatai 15200.— „ 

Összes fedezet. . 158700.—K 
A kerület lemondott az azelőtt az egyháztagok részéről 

i közigazgatási célokra befizetett 6161.25 K-ról. 
59. (P.) A hitoktatásnak a szórványhelyeken a nagy 

t • • fuvarköltség következtében megnehezült ellátására való tekin-
tettel a pénzügyi bizottság javaslatára következőleg határoz 

> a közgyűlés: 
Ahol az esperes kétségtelenül bizonyítja, hogy a hívektől 

nem lehet követelni a fuvarról való gondoskodást, ott a püspök 
i úr a missziói (szórványgondozási) alap terhére a lehetőséghez 

képest utalványozhat a ténylegesen megtett utakért megfelelő 
í fuvarköltséget. A kérdés gyökeres rendezése végett a missziói 
) előadó 1919. május végéig nyújtson be a püspök úrhoz 

részletes tervet, amely a pénzügyi bizottság javaslatával 
együtt a kerületi közgyűlés elé kerül, 

6 0 . (T.) A mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
54. pontjára utalással püspök úr jelenti, hogy az első magyar 
általános biztosító társasággal kötött tűzkárbiztosító szerző-
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. dést 1918. január 1-én lejárt szerződésre 1917. augusztus 
27-én rávezetett s a kerületi elnökség által aláirt nyilatkozat-
tal egész terjedelmében változatlanul 1928. január 1-ének 
déli 12 órájáig meghosszabbította. 

Tudomásul szolgál s a ker. közgyűlés ezen szerződés 
1, pontja alapján utasítja az egyházmegyei elnökségeket, 
hassanak oda, hogy a hatóságukhoz tartozó minden egyház-
község, továbbá a felügyeletük alatt álló egyházi vagy köz-
oktatási alapítványok magánvagyonát képező minden épület, 
valamint az épületek belső felszereléseinek tűzkár elleni biz-
tosítása kizárólag az Első Magyar ált. bizt. társaságnál esz-
közöltessék, hogy a biztosítandó tárgyak az egyes egyházak 
által alaposan, a mostani teljes érték erejéig becsültessenek 
meg s vallassanak be biztosítás végett s végre, hogy ezen 
biztosítási ügyleteknél a bizt. társaság által e végből meg-
küldött nyomtatványok alkalmaztassanak. 

Az egyházmegyei elnökségek tett intézkedéseikről, vala-
mint a biztosítás mikénti keresztülviteléről minden egyes 
egyházközség vagyonának biztosítását feltüntető kimutatás 
kapcsán folyó évi október hó 31-éig a püspöki hivatalhoz 
kimerítő jelentést beküldeni tartoznak. 

A meghosszabbított eredeti szerződés a ker. levéltár 
őrizetébe átadatott. 

61. (K.) Az 1917. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
55. pontjával kapcsolatosan beterjesztetett a következő jelentés 
a Selmecbányái evang. egyház által kezelt tanítóképzői Selmec-
bányái Gusztáv Adolf-alapról: 1. Takarékbetét álladéka 1917. 
jan. 1-én a 29809. sz. könyvben 1286.51, 2. koronajáradék név-
értékben 1800.—, 3. tőke utáni kamat 1917. első felében 25.67, 
4. tőke utáni kamat 1917. második felében 24.08,5. korona-
járadéki szelvények 72.— K. Vagyonérték 1917. december 
31-én 3208.26 K. Az 1917. évi vagyonszaporodás 121.75 K. 

A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s köszö-
netet mond Sobó Jenő egyházi másodfelügyelőnek a vagyon 
eddigi szives kezeléseért. 

62. (K.) Kerületi pénztáros beterjeszti az alábbi alapít-
ványokról szóló jelentését: 

7143.48 K 7143.48 K 
Tőkeállomány 1918. január 1-én 6955.48 K. 

'Báró Steiger SRfdert-aťapítuány. 
Tőke az év elején 
Kamatbevétel 
Kiadás: Bogyay Antal hitoktatónak 
Tőke az év végén 

6868.76 K 
274.72 „ 

188.— K 
6955.48 „ 
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Fuacsafa Fufíanna-atap I. 62 

>T Tőke az év elején 2080.— K 
sX Kamatbevétel 80.— „ 

1 Kiadás: két ösztöndíj 80.— K 
Tőke év végén . . . . 2080.— „ 

2160.— K 2160.— K 
m Tőkeállomány 1919. január 1-én . . 2080.— „ 

Fuacsafa Fufianna-afap II. 
»T Tőke az év elején 2000.— K 
jX Kamatbevétel . 80.— „ 
i d Kiadás: kamatjövedelem trencséni esperességnek 

küldve 8 0 . - K 
>T Tőke év végén _ . . . . . 2000.— „ 

2 0 8 0 . - K 2080.— K 
>T Tőkeállomány 1919. január 1-én . . 2000.— „ 

Fuacsafa Fufianna-afapítuány tartafékafapja. 
V Tőke az év elején 1917.— K 
)T Tőkésített kamatbevétel . .' 76.68 „ 
)T Tőkeállomány 1918. janár 1-én 1993.68 K 

Tudomásul vétetik. 
63. (P.) FI Bafdácsy-afapítuányróf dr. Szabó József alapít-

ßv ványi ügyvivő 1918. április 3-án kelt jelentését, valamint az 
>Ib alapítványi igazgatóságnak a kerületi meghatalmazottak 1918. 
qh április 27-iki közgyűlése elé terjesztett jelentését az egyház-
ed" kerület tudomásul veszi. 

Az alapítvány tiszta vagyona 1917. december 31-én 
U 4,349.075 K, az 1917. évi bevétel 44.677 K, a kiadás 44.541 K, 
5q pénztári maradvány 136 K. Az 1918. évi költségvetés be-
9 v vételként 300.833 K-t, kiadásként 286.214 K-t irányoz elő. 

a) Az alapítvány 1917. évi jövedelméből egyházkerüle-
t i tünket 15.000 K illeti; ebből az alapító levél szerint a püspök 
gií tiszteletdija 5000 K, A fennmaradó 10.000 K-t a segélyosztó 
;id bizottság javaslatára a következőleg osztja fel a közgyűlés: 

1. Lelkészek segélyezésére az elnökség rendelkezésére 
LI 1400 K, 2. a nógrádi, honti, barsi, nyitrai, trencséni, pozsony-
im megyei, pozsonyvárosi és fejérkomáromi esperességi segéd-
lel lelkészek segélyezésére egyenként 200 K = 1600 K, 3. pusz-
iul tuló egyházak és missziók segélyezésére 3000 K, 4. lelkész-
sö özvegyek segélyezésére 4000 K. 

b) A 3. pont alatt 3000 K-ból egyenként 300 K segély-
ied ben részesül: Léva, Csabdi, Derzsenye, Hodrusb.ánya, Rétság, 
dT Tósár, Nyitra, Dunaszerdahely, Récse és Szulyóváralja. 

KL 
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64. A 4. pontban említett 4000 K-ból egyenként 240 K 
segélyben részesülnek a következő lelkészözvegyek: l.Schleiffer 
Árminné, 2. Fadgyas Józsefné, 3. Falaky Károlyné, 4. Rapha-
nidesz Vilmosné, 5. Petényi Györgyné, 6. Szemián Mihályné, 
7. Sztolár Györgyné, 8. Drottner Samuné, 9. Krizsán Károlyné, 
10. Krizsán Istvánná, 11. Freytag Viktorné ( = 2640 K); 
egyenként 280 K segélyben: 1. Boór Emilia, Korcsek Frigyesné 
( = 560 K); 100—100 K segélyben: 1. Hering Lajosné, 
2. Jankó Dánielné, 3. Stromp Lászlóné, 4. Zoch Pálné, 
5. Gömöry Andrásné, 6. Blaskovits Miliduchné, 7. Mockó 
Jánosné, 8. Bucsek Pálné ( = 800 K). 

c) A Baldácsy-alapitványi bizottságba az egyházkerület 
megbízottjaiként rendes tagokul dr. Baltik Frigyes és báró 
Prónay Dezső, póttagokul Okolicsányi Gyula és lándori 
dr. Kéler Zoltán küldetnek ki. 

64. (P.) T Teiscfíef fKárofy-afapítoányi kezelő bizottság 
az 1917/18. évben is elvégezte az alapszabályokban meg-
állapított feladatát. 

Munkásai közül f. évi április 1-én nyugalomba vonult 
s azóta augusztus 10-én el is hunyt Kesztler Tivadar pénz-
táros, aki az alapítvány létesülése óta a legpéldásabb hűséggel 
szolgálta az alapítvány érdekét és áldott rendeltetését. Emlé-
két e helyütt is hálás kegyelettel őrizzük meg. Helyébe a 
kezelőbizottság augusztus 19-iki ülésében az alapítványi 
szabályok 27. §-a szerint ifj. Wichmann Adolfot választotta 
meg pénztárosnak. 

Az alapítványi vagyon elhelyezésében annyiban történt 
változás, hogy két darab uj kibocsátású nagyszombati rész-
vényt vásároltunk, ami a költségekkel együtt 6579 K-ba 
került; ellenben 9 darab régi részvényünk után eladtuk az 
elővételi jogot a nagyszombati evang. egyházközségnek ösz-
szesen 5850 K-ért. A kisorsolt 2000 K értékű jelzáloglevél 
helyett 1500 K értékű hadikölcsönkötvény vásárlását hatá-
rozta el a bizottság. A felszámolt Bankegyesület 4 darab 
részvénye után 20 K folyt be az alapítványi pénztárba. 

Ideiktatjuk az alapítvány számadását, amelyre vonatko-
zólag a felmentvényt már a f. évi május 23-iki ker. gyűlés 
megadta. 

Pénztári forgalom. 

Pénztári bevétel 1917-ben . . . 
Pénztári kiadás 1917-ben . . . 
Készpénz 1917. december 31-én 

25578.15 K 
25380.04 „ 

198.11 K 
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Mérlegszámia. 64 
Készpénzben 198 11 K 

3 Értékpapírszámla 327828.— „ 
r Takarékbetétszámla 2156.05 „ 
>1 Kamatszámla 2264.40 „ 

IA Alapítványi vagyon 308288.28 K 
i Theol. akad. tartalékalapszámla 15081.28 „ 

sS Segélyezési tartalékalapszámla 7491.84 „ 
3J Lándori dr. Kéler Zoltán segitő alapítvány . . 1585.16 „ 

332446.56 K 332446.56 K 

Kezelési eredmény számla, 
i 3 Értékpap. és betétek u. kamatok 
ßv valamint segélyzések tartalékából 15433.30 K 
)V Vegyes kiadások 101.30 K 
iT Tiszteletdijak 400.— „ 
iT Theol akadémiának 3000.— „ 

Segélyezésekre . . . 11932.— „ 
1A Alapítványi vagyonszámlának. — „ 

15433.30~K 15433.30 K 
Az 1917/18. közigazgatási évben megszavazott segélyek: 

. . . október április összesen a) regi jogon K K 

YI 17 nyug. lelkésznek . 1 1 6 0 1150 2310 
6ö 56 lelkészözvegynek 3016 3145 6161 
88 38 nyugalm. tanítónak 1130 1130 2260 
(d"b) az árvái és a tiptói egyházmegyével 

kötött egyezség szerint 
2 nyug. lelkésznek 120 120 240 

č 5 lelkészözvegynek 200 160 360 
31 10 nyug. tanítónak 270 300 580 
(D C) a turóci egyházmegyéöől az 1909. évi 

ker. gyűl. 75. sz. határozata szerint 
I 1 nyug. lelkésznek 60 60 120 
8 3 lelkészözvegynek 120 80 200 

2 nyugalm. tanítónak 58 60 118 
A A segélyek végösszege 6144 6205 12349 

Ezenkívül az 1917. október 3. ülésben a lándori dr. FKéler 
oS Zoltán segítő alapítványának kamataiból Petényi Györgynének 
08 30, Sztolár Györgynének 30, Freytag Viktornénak 30, össze-
192 sen 120 K-t szavazott meg. 

A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul veszi. 
65. (P.) Az egyházkerületi számvevőszék a múlt évi kerül. 

M közgyűlés 60. jegyzőkönyvi pontjában megadott halasztási 
5 

L ft 
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6 5 — 6 6 . engedély alapján az 1916. évre vonatkozó jelentését terjeszti il 
be, mely szerint a számadások kisebb formai hibákat nem n 
tekintve, rendben vannak. A végösszesítés a következő ösz- -j 
szegeket mutatja: Vagyonleltári eredmény 1916. dec. 31-én: : 
1. Jövedelmező vagyon a 9 egyházmegyében 744.593*57, , 
2. nem jövedelmező vagyon 21.903*97, 3. összes vagyon n 
776.677*54, 4. tőketartozások összege 59.426*35, 5. tiszta ß 
vagyon összege 736,788*64, 6. a vagyon évi jövedelme 9 
40.675*25, 7. a tartozások évi kamatterhe 1902*98, 8. évi íj 
tiszta jövedelem 58.348*51 K. 

Az 1917. évre szóló költségelőirányzatok eredménye: a 
I. Fedezet (bevétel) összege 157.385*20, 2. szükséglet (ki- -
adás) 154.280*49, 3. Maradvány 3096*11 K. 

Az 1916. évi számadások eredménye: 1. Bevétel összege 
333.816*99, 2. kiadás 322.124*77, 3. pénztári maradvány \ 
II.702*22, 4. cselekvő hátralék 23.309*32, 5. szenvedő hát- -1 
ralék 1654*18, 6. letétek becsértéke, illetve pénzösszege 9 
2171*36 K. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi i 
s utasítja az egyházmegyéket, hogy számadásaikat a kerületi iJ 
számvevőszékhez nyomban az egyházmegyei közgyűlés után n 
küldjék be. 

66. (P.) A missziófcróľ és szówányokrót Pröhle Henrik 
által szerkesztett, a missziók anyagi helyzetét és lelki gon- -
dozási viszonyait feltüntető részletes jelentése: 

Midőn a missziókrót szóró jefentést a kerül, közgyűlés elé b 
terjesztem, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem „ u 
Raab Károly nyug. esperes úrnak e téren kifejtett lankadat- -
lan munkásságáról. Jelentéseiből mindig az igaz egyházszere- -
tet és lelkipásztori bölcseség szólt hozzánk. 

Mindenekelőtt ide iktatom a missziók anyagi fiefyzetérőí \ 
szótó kimutatást, amennyire az adatok megvoltak: 
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A A misszió neve 
Bevétel Kiadás 

Marad-
vány Vagyon í 

Jegyzet 

K f K f K í K f 

I. Bars: 
.1 1. Ehm. szórvány-

alap 280 93 Tavalyi kimutatás szerint. 

2. Aranyosmarót . 35000 — Templomalap-

.11 II. Fejérkomárom: 

.1 1. Érsekújvár . . 
2. Tatatóváros . . 

III. Mosoti: 

1605 20 794 63 810 57 40277 
2816 

81 
62 

Ebben ingatlan 22000, fe lsze-
relés 5180.16, építési alap 

7962.99 K. 

» 

.1 1. Magyaróvár . . 4761 66 3718 99 1042 67 8467 48 Adósság 10000 K. 

T IV. Nagyhont: 
.r 1. Ujbánya-

Zsarnóca . . . 10917 48 Tavalyi szerint. 

r.s 2. Ipolyság . . . -

. 8 3. Nagymaros . . 

V. Nógrád: 
.1 1. Lapujtő . . . . — ' 

2. Bercel . . . . 236 80 Kápolnaalap. 

.8 3. Szécsény . . . 

VI. Nyitra: 

9281 62 9112 89 168 73 ? 

í 

l . í 1. Pöstyén. . . . 596 88 372 97 223 91 — — 

2. Galgóc . . . . 1748 20 
i 

A vagyon a kerületnél van 
letétben. 

.8 3. Nyitraváros . . 9546 10 9546 01 . — 90 21196 40 Imaházépitési alap. 

IV VII. Pozsonyvm.: 
.1 1. Diószeg. . . . 

V VIII. Trencsén: 
A 1. Zsolna . . . . — — 

S 2. Trencsénteplic . 1537 40 Kápotnaalap. 

II. 51 missziók teľki gondozása. 
I. fßars-ban Alsószelezsény és Nemeskosztolány emelen-

9 dők ki. 
1. 5ltsószetezsény-ben sajnos, nem változtak a nehéz vi-

szonyok. Ellenben örvendetes hogy Aranyosmaróton, ahol 
a lelkész lakik, szépen gyarapszik a templomépítési alap. 
Kosztolányi Ilona és István 10.000—10 000 koronát adtak erre 
a célra, egyéb gyűjtésből 5000 K folyt be, ugy hogy már 

1 > 5* 
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66. 35.000 K készpénz van együtt. Telek dolgában is történtek 
lépések. Ajánlatos volna Aranyosmarót központtal a Garam 
és Zsitva menti misszió szervezése. 

2. Jlemeskosztotány-hoz tartozó szórványban a nehézségek 
dacára rendesen folyt a munka. A vasúti- és fuvarköltség 
magas volta miatt panaszkodik a lelkész. 

II. SFejérkomárom. 1. Črsekujoárt ezidőszerint lic. Fizély 
Ödön, aranyosmaróti lelkész látja el. Segédlelkészi állas 
szervezése volna szükséges, hogy az ottani munkát rendesen 
lehessen ellátni. 2. Tataôányán a ref. lelkész tanítja a gyer-
mekeket hittanra. 3. Jhtartoáros szórványában 700—800 lélek 
vár behatóbb lelki gondozásra. 4. JTÍirionDásár és 5, érd 
gondozásában a tordasi lelkész fáradozott. 

III. JTlosonľ 1. Jľlagyaróvárott a mult évi kerül, gyűlésen 
ismertetett állapotok még mindig megvannak, sőt súlyosbod-
tak, ugy hogy az anyásítás nem volt keresztülvihető. A lelki 
gondozást, az istentiszteleteket a levéli lelkész végzi. Néha 
volt kivülről jövő segítsége. A hitoktatást, mivel hosszabb ideig 
szünetelt, húsvét után az elemi iskolában is átvette. Az anyá-
sítás munkáját a nehézségek dacára is célhoz kell juttatnunk. 

IV. '/ľagyfíont. 1. Zljôánván megnehezítette a helyzetet, 
hogy az ág. hitv. ev. állami tanítót, aki a hitoktatást is 
végezte, elhelyezték és helyette gör. kath. tanítót neveztek 
ki. így a hodrusbányai lelkészre maradt a hitoktatás, aki azt 
a távolság és rossz közlekedési viszonyok miatt csak sza-
kadozottan képes végezni. A jelentés megemlékezik dr. Balbach 
Béla gondnok elhunytáról. Jelenleg a háborús viszonyok miatt 
igen rendezetlenek az állapotok. 2. Bsarnócán a hodrusbányai 
lelkész csak kétizben tarthatott istentiszteletet, még pedig 
magyar nyelven. 3. JTlagastakon egész éven át szünetelt a 
tanítás. A lelkész azon buzgólkodik, hogy a szülők Istvá-
nyosra küldjék gyermekeiket iskolába. 4. Oíagymarost Szimo-
nidesz Lajos nagybörzsönyi lelkész gondozta. 5. Esztergomra 
nézve nincs új jelenteni való. 6. Gsánkon teljesen megfenek-
lett az iskolalétesítés ügye. A hitoktatásra szoruló gyerme-
kekről a lelkész a fuvarköltség magas volta miatt nem bir 
kellőleg gondoskodni. 

V. Jľóqrád. 1. A szécsényi missziói kört hiven gondozta 
Huszágh Gyula lelkész. Azonban e munka növekedésére való 
tekintettel missziói segédlelkész alkalmazását kéri. 2. Berceten 
Meskó Gyula galgagutai lelkésznek a tábori lelkészi szol-
gálat aló! való felmentése óta rendesen folyik a vallástanítás 
és lelki gondozás. 3. Bapujtő külön missziói középpontként 
való szervezését kéri. Erre alább térünk vissza. A többi 
szórványokról n inc j jelentés. 
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VI. Jľyitra. 1. SPöstyén. Özv. Haerlen Gyuláné hűséges 6 6 — 6 7 . 
d fáradozását hálásan kell elismerni, aki a gondnok és egy-
rí házfi teendőit egy személyben végzi s mindent kész meg-

tenni egyházáért. De ha állandó férfierő nem veszi kezébe 
a munkát, Pöstyénben ügyünk hanyatlásnak indul. Az isten-
tiszteletek tartása körül különösen a pozsonyi és pozsony-

v vidéki lelkészek fáradoztak. A vallástanitást Dérer János 
pozsonyi theol. hallgató végezte. 2. Jlyitra oárosöan az assa-

>1 kürthi lelkész hiven végzi egyházi munkáját. Rendes isten-
it tiszteletet tart, a kaszárnyákat és kórházakat látogatja; iratokat 

osztogat. Rabok nem voltak. Az önállósítás felé haladunk; 
de a háború hátráltatja ügyünket. 3. Saľgócon a felsőzéllei 
lelkész 6 magyarnyelvű istentiszteletet, azonkivül az iskolai 
év elején és végen ifjúsági istentiszteletet tartott. 4. A uág-

y ujfiefyi szórványt a lelkész lehetőség szerint látogatja és 
gondozza. Egy-egy temetés alkalmaval összegyűjti a híveket 
s ilyenkor úrvacsoiát is oszt. A szórványok hivei különben 
buzgón látogatják az anyaegyház templomát, A gvermekek 

9 eljárnak a számukra berendezett katekációkra is. Váglukán 
egy értelmes földmives végzi a vallástanítást, a lelkész jelen-

ít tése szerint buzgón és sikeresen. 
VII. SPozsonymegye. 1. Biószegrőf megnyugtató jelentést 

ít tesz a pusztafödémesi lelkész. 2. datántárót nincs jelentés. 
VIII. Jrencsén. 1. J'rencséntepticen a trencséni lelkész és 

mint kiküldöttek Szimonidesz Lajos és Fizély Ödön tartottak 
többször istentiszteletet. Ezeknek szaporítása volna szükséges 
nemcsak a fürdőévad alatt, hanem az egész esztendőn át, 

m " mert a nagyszámú katonaság körében mindig számos hivünk 
;v van. Az istentisztelet helyisége igen kezdetleges. 2. Zsotnárót 
n nincs jelentés. 

A közgyűlés tudomásul veszi s hálás köszönetet és 
elismerést szavaz Raab Károly kiérd, esperesnek, aki évek 

iri hosszú során át hű gonddal és nagy szeretettel ismertette 
ß a missziók és szórványok helyzetét. 

Hálásan emlékezik meg a közgyűlés mindazokról, akik 
ß a missziók és szórványok ügyét támogatták, különösen Kosz-
át tolányi Ilonáról és Kosztolányi Istvánról, akik 10.000—10.000 
I>1 koronával gyarapították az aranyosmaróti egyház templom-
}9 építési alapját. 

A missziók (szórványok) ügyét továbbra is a püspök 
tű úr jóindulatába ajánlja a közgyűlés. 

67. (P.) A missziókról (szórványokról) szóló jelentéssel 
;>l kapcsolatosan kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
ß a lapujtői missziói lelkészség szervezését szükségesnek tartja, 

S9 ezt elvben elhatározza, támogatását kilátásba helyezi s elvárja 
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a nógrádi egyházmegye konkrét javaslatát. Addig is azonban, 
mig ez az állás szervezhető lesz, felkéri és meghatalmazza 
a püspök urat, hogy a rendelkezésére bocsátott forrásokból 
az illetékes lelkész költségének fedezéséhez, amennyiben helyi 
forrásból ki nem kerül, lehetőség szerint hozzájáruljon. 

68. (P.) Az egyházkerületi tanügyi bizottság beterjeszti 
folyó hó 19-én Pozsonyban tartott ülése jegyzőkönyvét és 
Biszkup Béla tanügyi előadónak az iskolákra vonatkozó, 
szokott módon egybeállított kimutatásait az 1917/18. iskolai 
évről s a következő jelentését: 

L 31 népiskotákrót. A kerületben — 209348 lélekszám 
mellett — 31280 volt a kimutatott tanköteles gyermek, vagy.s 
14-94% (tavaly 15*2). A tankötelesek 11 ' 6 % - a (15*2) nem 
járt iskolába. A tényleg iskolábajárók 27647 összes számából 
a saját elemi és ismétlő iskoláinkba 19573 tanuló járt, ezeket 
289 iskolában 294 rendes, 17 segéd, összesen 311 — csak 
4°/0-ában nem képesített — tanító oktatta 43%-ban jeles, 
37%-ban jó, 18%-ban elégséges, 2%-ban elégtelen álta-
lános-, 24% jeles, 5 7 % jó és 19% elégséges magyarnyelvi 
eredménnyel. Más vall ísú tanuló a mi iskoláinkba 1194 járt. 
Félnapi igazolt mulasztás 204109, nem igazolt 46755 volt. 
A szorgalomidő az iskolák 26%-ában 10, 74%-ában 8 hó-
nap. Az iskolák jövedelmeinek összege 884526 K ( + 1 3 8 7 0 6 
K), mely 5*4 (4 '3)%-ában alapítványi és ingatlan vagyon 
jövedelméből, 0-4 (1*1)% tőkekamatból, 4 P 5 ( 4 5 7 ) % egy-
házi-, 4-8 (4 '7)% községi-, 46 1 (40*l)°/o állami-, 1*8 (4*1) 
egyéb hozzájárulásból állott elő. A kiadás szintén 884526 K 
s 81%-a tanítói fizetésre ment; a saját mindennapi elemi 
iskolánkba járó 16662 (tavaly 17315) tanuló mindegyikére 
53 K 09 (43*07) esik. 

II. A nem evang. iskolákban végzett uafľásoktatásróľ. Nem 
evang. iskolába járó 7995 (tavalyhoz képest + 3 7 0 ) evang. 
tanulónk vallásoktatását ebben a tanévben 171 ( + 6 ) helyen 
és 286 (—2) intézetben 147 (—2) hitoktató (58% lelkész, 
38% tanító, 4 % más) 650 (—6) heti órán végezte. A tanulók 
65°/0-a (tavaly is 65%) állami, 6% (6%) községi, 6 (7)% 
idegen felekezeti, 1 (1)% magán és társulati elemi iskolába, 
4 (4)% tanonc és gazdasági ismétlőbe, 10 (9)% polgári és 
felsőbb leány-, 7 (7)°/ o közép és kereskedelmi iskolába, 1 
(1)% tanítóképzőbe járt. A díjazás összege 39847 K (-f-1568) 
volt, egy hitoktatóra átlag 271 ( + 1 4 ) , egy heti órára 61 (58) 
K jutott. A díjazás 9 ( l l ) % - á t az egyházközségek, 24 (23) 
%-át egyházkerületi segély, 54 (57)%-át az állam, 11 (7)%-át 
a községek vagy az intézetek, 2 (2)%-át egyéb források 
fedezték. A lefolyt tanév adatai az előző éviétől lényeges 
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eltérést nem mutatnak; maga a tanítás is — a mint a jelen-
tésekből kivehető — ugyanolyan, kielégítő, eredménnyel folyt 
mint tavaly. 

III. Az idegen tanítóképzőkben végzett vallásoktatás. 
Hitoktatásban 4 állami, 2 róm. kath. képzőben 82 ( + 9 ) 
növendék 19 (—7) hetiórán 6 lelkész-hitoktató által részesült 
átlag jeles eredménnyel; képesítést 27 ( + 1 3 ) jelölt nyert. 

IV. SR. középiskolákról. A két (pozsonyi és Selmecbányái) 
lyceumba be i ra tkozo t t621+357=978( tava lyhoz k é p e s t + 1 8 6 ) 
tanuló, köztük 115 macántanuló; vizsgálatot tett 5 3 1 + 2 9 1 = 8 2 2 
( + 6 6 ) ; a tanulók 46%-a ág. h. ev., 19% róm. kath., 28% 
izr., 7% egyéb vallású; 86%-a magyaranyanyelvü. Ösztön- és 
jutalomdíjat kapott 7 3 + 4 8 = 1 2 1 (—18) tanuló 7 5 6 2 + 2 9 8 1 
= 10543 K (—2632) összegben, melyből egyre-egyre átlag 
(104; 62) 87 K (—8) esik. Görögpótló tanfolyamot 1 2 0 + 6 6 
= 186 ( + 2 9 ) tanuló hallgatott/Érettségit tettek 4 8 + 2 2 = 7 0 - e n , 
kik túlnyomóan (18) a katonai és (13) az orvosi pályára 
léptek, a theologiaira egy sem. Az oktatást 3 4 + 2 0 = 5 4 tanár 
látta el, köztük 1 6 + 1 2 = 2 8 rendes. Az intézetek vagyona 
1620863+1181596=2802459 K; jövedelme, illetve kiadása 
(Selmecbányán 17011 K hiánnyal) 403653 K, melyből az 
egyház segélye 2 4 1 2 2 + 6 7 5 2 = 3 0 8 7 4 K vagyis 7 % , az állam 
rendes segélye 80.000, rendkívüli segélye 55.020, fizetés-
kiegészítési segélye 38.706, összesen 137.726 K vagyis 45%; 
egyéb cimeken befolyt 182.042 K vagyis 48%. 

V. SR Selmecbányái tanítóképzőintézet. Beira tkozot t 51 r endes 
és 15 magántanuló, együtt 66 (tavaly 85), az év végén volt 
37 növendék. Jótéteményben 29 részesült 1932 K értékben, 
egy-egy átlag 66 (31) K-ban. Vallás szerint 31% ev., 63% 
róm. kath., 4% ref. és 2% izr.; anyanyelv szerint magyar 
100%. A tanárok száma 5 (—1) volt. A 43.660 K jövede-
lemből az egyház segélye 54%, egyébből 46%. Képesítést 
16-an nyertek. (Az előző évben 6-an.) 

VI. SR modori polgári leányiskola. T a n u l ó i n a k s z á m a az 
év elején 97 ( + 9 ) , végén 95 ( + 8 ) , ezeken kivül 17 
magántanuló. Vallás szerint evang. 77%, ref. 4%, róm. kath. 
16%, izr. 3%; anyanyelv szerint magyar 34%, német 24%, 
tót 42%. A tanerők száma 14, köztük 5 rendes. Az összes 
jövedelem 77.990 K összegében az egyházi segély 26.560 K 
vagyis 33% (42). 

A közgyűlés ezt a jelentést tudomásul veszi. A szokásos 
kimutatásokat az egyetemes gyűlés elé terjeszti. Egyúttal 
sajnálattal veszi tudomásul Biszkup Bélának tanügyi előadói 
tisztéről való lemondását s hűséges, szakavatott munkássá-
gáért köszönetet szavaz neki. 
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69. (P.) Az egyetemes tanügyi bizottság által az egye-
temes gyűlés mult évi jegyzőkönyve 71. pontja értelmében 
megküldött javaslatot az evangélikus leánygimnázium szer-
vezetéről és rendtartásáról 

a kerületi gyűlés elfogadásra ajánlja. 
70. (P.) A kántorképzésre vonatkozólag Kapi Gyula, 

nyug. képezdei igazgató által szerkesztett és az egyetemes 
tanügyi bizottság által a kerülethez leszállított tervezetet a 
ker. közgyűlés elfogadásra ajánlja azoknak a megjegyzések-
nek figyelembe vételével, amelyet a véleményezésre felkért 
pozsonyi lelkészi karból és Frühwirth Samu nyug. igazgató-
ból álló bizottság jegyzőkönyve tartalmaz, miért is ezt is 
felterjeszti az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

Egyúttal főleg az áll. tanítóképzőintézetekből kikerült 
kántortanítók kántori képzésének tökéletesítése érdekében 
szükségesnek tartja a közgyűlés kántortanítói szünidei tan-
folyamok rendezését, amelyek költségeiről az egyházmegyék, 
a kerület és az egyházegyetem volna hivatva gondoskodni. 

71. (P.) Az egyetemes tanügyi bizottság megkeresése 
kapcsán a püspök úr beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1917. nov. 7-én 168411. s következő sz. a. 
kelt rendeleteit az egészségügyi-, anya-, csecsemő- és gyer-
mekvédelmi kérdéseknek az iskolai tanítás keretébe való 
beillesztése tárgyában, úgyszintén 1918. jan. 8-án 6607—VIlíb. 
s következő sz. a. kelt rendeleteit az elemi népiskola gaz-
dasági és kézimunka tanteivének, továbbá a tanító- és 
tanítóképzőintézet gazdasági oktatási tantervének a többter-
melés érdekében való módosítása tárgyában. 

A kerületi gyűlés a beterjesztett mindkétnemű rendelete-
ket céljaikra alkalmasaknak találván, azok elfogadását s 
autonom egyetemes egyházi rendelkezéssel iskoláinkba be-
vezetését kívánatosnak véleményezi és az egyetemes gyűlést 
a szükséges intézkedésre felkéri. 

72. (P.) A tanügyi bizottság jelentésével kapcsolatban 
Király Ernő igazgató benyújtja a Selmecbányái ticeumi főgim-
názium kormányzótestületének k ö v e t k e z ő jelentését az 1917 /18 . 
évről. 

A kormányzótestület a lefolyt iskolaévben 1918. május 
18-án, az iskolatanács pedig 1917. augusztus 28-án, október 
24-én, november 26-án, 1918. május 4-én, junius 4-én és 
14-én és julius 2-án tartott gyűlést. 

I. Az iskolatanács a maga hatáskörében a következők-
ben járt el: 

1. Elintézte a tandíj- és éle'tmeződijelengedéseket s ki-
adta az ösztöndijakat, segélyeket, jutalmakat. Tekintettel a 
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nagy drágaságra, az élelmezőben a choralistákon, a szenioron 72. 
és a portánson kivül csak néhány nagyon szegény tanulónak 
adott kedvezményt. (Iskolatanácsi szabályrendelet 21. pontja.) 

2. A mult évben nyert felhatalmazás szerint az élelmező- ' 
dijat 1918. február 1-ével felemelte havi 40 koronára. (Isk. 
szab. 12. p.) 

3. A kormányzótestület felhatalmazása alapján a hely-
beli k. k. főgimnáziumhoz hasonlóan 1918. szept. 1-ével fel-
emelte a tandíjat évi 72 koronára és elhatározta, hogy a 
jövő tanévtől kezdve az évi értesítőért szed minden tanulótól 
1 koronát. (Isk. szab. 12. p.) 

4. Ugyanilyen felhatalmazás alapján 1918. junius 4-én 
megválasztotta Moncz János szakvizsgálatot tett tanárjelöltet 
a természetrajzi-földrajzi tanszékre' helyettes tanárnak s meg-
kisérlette, hogy a katonai szolgálat alul felmentesse. (Isk. 
szab. 12. p.) 

5. Hogy a tanulókon segítsen, megengedte, hogy a téli 
hónapokon át az esti órákban fűtve legyen s kivilágíttassák 
két tanterem, hol leckéikre készülhessenek. (Isk. szab. 8. p.) 

6. A Breznyikbirtok hivatalosan megbecsültetvén s a 
kerületi elnökség az engedélyt az eladásra megadván, ez 
1917. okt. 1-ével keresztül vitetett. Befolyt a földekből 400.000 K, 
az épületek- és fákért 45.188 K, összesen 445.188 korona. 
Ebből mindenekelőtt fizetendők voltak az eladásból származó 
5944*70 K költségek, azután az a 15.965 K, mely még fenn-
maradt tartozása volt a líceumnak abból a 34.000 K-ból, 
melyet a Breznyik Jánossal 20 év előtt kötött vitaliciumi 
szerződés értelmében fizetnie kellett a nagy jóltevő két roko-
nának. így mint Breznyikbirtok-tőke tisztán maradt 423.278 K 
30 f. Ebből a tőke kamatmentes kölcsönt adott a líceumnak 
105.446 K 17 fillért, azoknak a hiányoknak fedezésére, melyek 
1916. dec. 31-éig előállottak s melyeket a fizikai és termé-
szetrajzi szertárak felszerelésére kellett felvennie. így maradt 
a Breznyikbirtoktőkének 317.832*13 K kamatozó pénze, miből 
az iskola 300.000 K hadikölcsönt szerzett. (Isk. szab. 8. p.). 

II. A kormányzótestület saját hatáskörében következőleg 
intézkedett: 

1. Hornyacsek István elhalálozván és dr. Kachelmann 
Viktor hősi halált halván, helyeikre az Iskolatanács tagjaivá 
választotta 1921-ig terjedő hatállyal Joerges Ágoston könyv-
kiadót és dr. Vitális István főiskolai tanárt, az elsőt egyúttal 
a liceum pénztárosává. (Kormányzótestületi szabályrendelet 
10. pont.) 

2. Megadta a tanároknak a Selmecbányának és fizetési 
fokozataiknak megfelelő lakáspénzt. (Korm. szab. 14. p.) 

6 
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73. - 3. Szever Pál tanárnak 1919. április 1-től, Hamrák Béla, 
dr. Paulovics István és Raksányi Samu tanároknak 1919. 
szept. 1-től megadta a harmadik ötödéves korpótlékot. (Korm. 
szab. 14. p.) 

4. Felülvizsgálván az iskolatanács által megállapított 
1917. évi zárrzámadást, az előző évekről fennmaradt hiányt 
is felvéve, azt a következő alakban fogadta el. (Korm. 
szab. 19. p.): 

I. A liceum: bevétel 87.565'29, kiadás 96.624*36, hiány 
9059*07 K. — II. Az élelmező: bevétel 47.731*77, kiadás 
51.758*38, hiány 4026*61 K. Ugyanaz, mint tavaly. — III. Az 
ösztöndijalap: bevétel 18.565*75, kiadás 3181.—, maradvány 
15.384*75 K. A líceumnak adott kölcsön visszatérítéséből 
származott. — IV. A tanári nyugdijalap: bevétel 52.457*73, 
kiadás 21.435*49, maradvány 31.022*24. Mint az ösztöndij-
alapnál. V. A Breznyik-birtoktőke: bevétel 445.185*—, kiadás 
427.034*46, maradvány 18.153*54 K. VI. A zeneintézet: be-
vétel 962*23, kiadás 501*70, maradvány 460*53 K. Ez még 
átadandó a Csemez-tanítóképzőnek. 

5. Az iskolatanács javaslata alapján a kormányzótestület 
az 1919. évi liceumi költségelőirányzatot igy állapította meg 
(Korm. szab. 20 p.): bevétel 83.536*—, kiadás 87*762*13, 
hiány 5226*13 K. Ennek oka az 1917, évi hiány áthozatala. 

III. A kerületi gyűlés elé a kormányzótestület a követ-
kező javaslatot terjeszti: 

, Válasszon az elhalt dr. báró Láng Lajos helyébe 
kormányzótestületi tagot 1921. évi hatállyal. (Korm. szab. 
1. c) és 2. p.) 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és báró Láng 
Lajos helyébe Hoznék Gyulát választja meg a kormányzó-
testületbe. 

73. (P.) m sefmecôányai Gse mez-tanítóképzőintézetnek a 
tanügyi bizottság jegyzőkönyve nyomán beterjesztett jelentése 
alapján 

jóváhagyja a kerül, gyűlés, hogy a tanítóképző-intézeti 
kis- és nagy bizottság Czékus István, helyettes gyakorló is-
kolai tanítónak utalta ki a helyettesített állással járó 540 K 
lakáspénzt. 

Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban hálás köszönetet és 
elismerést szavaz a közgyűlés Király Ernő, lyc. igazgatónak 
a tanitóképzőintézet igazgatásáért s az 1918/19. iskolai évre 
Wagner Géza, tanítóképzőintézeti tanárt választja meg az 
intézet ideiglenes igazgatójának. 

A képzőintézeti igazgatói állásnak autonom szabályzataink 
értelmében való betöltése végett elfogadja a közgyűlés Hirsch-
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mann Nándor javaslatát, mely szerint az igazgatói állásnak 73—76. 
autonom szabályzataink értelmében 6 évenként megujuló 

v választással betöltése nem ütközik az állam érdekeibe s ezt 
a kérdést elvi döntés végett újra az egyetemes közgyűlés elé 
terjeszti, azzal, hogy a mellékelendő javaslatban felhozott 
okok alapján ujabb fölterjesztésben eszközölje ki a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrnál az elvi hozzájárulást ahhoz, 
hogy evang. egyházi alkotmányunkban gyökerező tanítóképző-
intézeti rendtartásunk értelmében a tanítóképzőintézeti igazgatók 
— épúgv mint a középiskolai igazgatók — hat évre legyenek 

• választhatók. 
Ugyanilyen felterjesztést intéz a kerül, elnökség a maga 

idején közvetlenül is a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
J úrhoz. 

74. (P.) A Selmecbányái tanítóképzőintézetnél külön 
/ vallástanári állás szervezése tárgyában 

elvárja a kerületi gyűlés a tanítóképzőintézetnek és a 
felügyelő bizottságoknak minden részletre kiterjedő konkrét 

[ javaslatát. 
75. (T.) A Selmecbányái tanítóképző internatusának épí-

t tési ügyében Sobó Jenő egyházfelügyelő úr jelenti, hogy az 
építkezés teljesen szünetel s a vállalkozó nincs azon helyzetben, 

j hogy azt folytathassa, 
a kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján 

kimondja, hogy az építést folytatni kívánja, s felhívja a vál-
lalkozó céget, mikép a Selmecbányái internátus építkezését 
haladéktalanul tegye folyamatba, különben az egyházkerület 

í " vele szemben szerződés adta jogait késedelem és kímélet 
i nélkül érvényesíteni fogja. 

76. (Sz.) a) A kerületi modori leányiskolái nagybizottság 
nevében jelenti annak előadója, hogy a nagybizottság ezen 
intézetnek pénzügyi dolgait a kerületi pénzügyi bizottsághoz 

j utalta, amely azokat tárgyalva, jelentését beterjesztette, csak 
Wenk Margit tanítónőnek az intézetből távozása következ-
tében megüresedett tanszék betöltését kéri és arra Homma 
Jolán kitűnően képesített okleveles tanítónő megválasztását 

B ajánlja. 
A közgyűlés Homma Jolán okleveles tanítónőt a szabály-

szerű illetménnyel járó tanítónői állásra ideiglenesen segéd-
1 tanítónőül az 1918/19. tanévre megválasztja. 

b) A nagybizottság egyházi elnöke melegen üdvözölte jelen 
volt Szluika Ella új igazgatót és örömét nyilvánította, hogy 
az igazgató elődjének — aki nagy sajnálatunkra távozott el 
— helyét oly erő foglalta el, akitől a jól megalapozott és a 
legjobb hirnek méltán örvendő intézetünk virágzását a leg-

3* 
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78. alaposabban várhatjuk, mert hozzá értése, buzgalma, tapintata 
arra a leghivatóbbnak bizonyítja, erőt és egészséget kívánt 
neki, hogy tehetségét virágos kertünknek javára a megkezdett 
irányban sokáig szentelhesse. 

A kerületi gyűlés a nagybizottság üdvözlését magáévá 
teszi. 

77. (K.) D. Kovács Sándor theol. akad. igazgató, a 
Theol. Otthon felügyelője beterjeszti következő jelentését: 

Jelentés az Evang. Theologusok Otthonáról. 1917/18. év. 
Az 1917/18. évben 34 ifjú tartozott az intézet kötelékébe. 

E 34 ifjú közül 12 dunáninneni, 12 bányai, 5 tiszamelléki, 
4 dunántúli, 1 erdélyi szász kerületből való. A lakásszükség 
arra kényszerített bennünket, hogy több szobában három 
lakót helyezzünk el kettő helyett. Sajnos, jelenleg az épület 
bővítésére gondolni sem lehet. 

A kerület alapítványi helyeit a következők élvezték: 
Lombos Ádám János IV. é. (Nógrád), Szende Pál IV. é. 
(Nógrád), Sztruharik György IV. é. (Nyitra), Lengyel Sándor 
III. é. (Bars), Farkas Ferenc III. é. (Nógrád), Puskás Jenő 
II. é. (Fehérkomárom). Egyéb alapokból ingyenesek voltak: 
Fenyves Pál IV. é. (Nagyhont), Sztolár Miklós IV. é. (Nógrád), 
Szluka László III. é. (Nagyhont), Laczkó István II. é. (Nyitra). 
Tehát 12-ből ingyenes 10; ennek fele pap- és tanítóíiu. 
A kerület jótéteményesei a kerületben vállaltak segédlelkészi 
szolgálatot. 

Az Otthonra begyült adományok összege 1917. dec. 
31-ig 178.619 K 50 f, vagyona pedig a pár éve gyűjtött 
betegsegélyző alappal együtt (2581 K 61 f) 71.734 K 55 f. 
Könyvtára a 2000 kötetet meghaladja. 

A kerület az Otthonról szóló jelentést örvendetes tudo-
másul veszi, az adakozóknak köszönetét nyilvánítja, a nemes 
célú intézetet továbbra is melegen ajánlja a gyülekezetek és 
hivek adakozó szeretetébe. Egyúttal felhatalmazza a kerület 
püspökét, hogy a háborúval járó drágaság emelkedése esetén 
az Otthont a rendelkezésre álló pénzkészletekből segélyezze. 

78. (K.) Beterjesztetik a modori árvaházról szóló követ-
kező jelentés: 

Jelentés a modori ág. hitv. ev. árvaházról az 1917. évre. 
Az árvaház, dacára a nehéz viszonyoknak, mégis fejlő-

dést mutat, mely úgy az árvák számának szaporításában, 
mint az adományok növekedésében mutatkozik. Különösen 
kiemelendők a terménybeli adományok, melyek nélkül kép-
telenek volnánk árváinkat ellátni. A terménybeli adományok 
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értéke 25.301 '90K, pénzbeli adományokban befolyt 47.596*41 K, 7 8 — 8 2 . 
az összes adományok 72.898*31 K. Bevétele 62 .29775 K, 
kiadása 60,872*82 K, maradvány 1424*93 K. Tiszta vagyona 
163*276*72 K. Egy árva egész évi ellátása — nem számítva 
a terménybeli adományokat — 36T80 K-ba kerül. A mult 
évben összesen 91 árvát ápolt, az árvák évvégi létszáma 
75. Ezeken kivül gondoskodott az árvaház 4 rendes munkára 
nem képes személyről s három leányiskolái növendéket lát-
tunk el fizetésért. Az árvák közül volt a dunáninneni kerü-
letből 38, a bányaiból 26, a tiszaiból i l . Az árvák száma 
folytonosan szaporodik, különösen a hadi árvák révén s eddig, 
hála Istennek, nem voltunk kénytelenek egyetlen jelentkezőt 
sem elutasítani. A vezetőségnek nagy gondot okoz az árvák 
nevelése. A mai létszám mellett a lelkész-igazgató a folyton 
változó segédlelkészek segítsége mellett sem képes azt kellően 
ellátni, miért is feltétlenül szükséges lesz egy rendes árva-
atyai állás szervezése. S ehhez annak idején a kerületi gyűlés 
támogatását és jóakaratát is fogjuk kérni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

79. (L. K. B.) A kerületi gyámintézet jelenti, hogy a 
gyámintézeti munka eredménye ismét emelkedett; az összes 
bevétel 20*245 K 23 f. A kerüleli gyámintézet augusztus 
21-én tartotta meg közgyűlését istentisztelettel kapcsolaiban. 
A közgyűlés 3600 K segélyt osztott ki. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

80. (L. K. B.) A kerületi közgyűlés tudomásul veszi, 
hogy a kerületi lelkészi értekezlet megtartatott, amiről szóló 
jegyzőkönyvet a jelen jegyzőkönyv függelékében kinyomatni 
rendelt el. 

81. (L. K. B.) A levéltáros jelenti, hogy minden feldol-
gozandó s beiktatandó anyag elintéztetett; félretett vagy 
visszamaradt anyag nincs. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

82. (K.) Zpevnik-bizottság jelentése az 1917. évről: Az 
alap bevétele volt 8246 K 70 f, kiadása 8198 K 65 f, ma-
radvány 48 K 05 f. 

A vagyon 1917. végén volt 28.394 K 91 f, az év folya-
mán szaporodott 372*27-el; azonkívül az évi jövedelemből 
400 K a tartalékalaphoz csatoltatott. 

A vagyon el volt helyezve: A Körmöcbányái Népbank-
nál folyó számlára (3V2%) 172*55, a Nyíregyházi Általános 
Hitelintézetnél (5%) 5049*10, magyar földteherm. kötvények-
ben (4%) 3600, magyar koronajáradéki kötvényekben (4%) 
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83. 61.525-21, hadikölcsönben (5% és 6 % ) 8000 K = 28.346.86, 
hozzá a pénztári maradvány 48*05, összesen 28.394*91 K. 

A tartalékalap (a Körmöcbányái Népbanknál 4°/0-ra) 
2523'58 K. Ez a tavalyi állománnyal szemben Luther Életé-
nek VI. kiadása folytán, mely 1567*70 K-ba került, 792*45-el 
csökkent, mit azonban az egyetemes pénztár a folyó 1918. 
évben megtérített. Az egész vagyon tehát 1917. végén 30.918 K 
49 f-t tett ki. 

A számadást a két számvizsgáló, Terray Gyula s az 
elhalt Franyo Gyula helyett Kiss István főesperesek meg-
vizsgálták és helyesnek találták; az értékeket, melyek a Kör-
möcbányái Népbanknál vannak elhelyezve, a Körmöcbányán 
megalakított rovancsoló bizottság rovancsolta s meglevőknek 
találta. 

Hálás köszönettel nyugtázzuk a ft. kerület 300 K segé-
lyét, melyet a tartalékalaphoz csatoltunk könyvek beszer-
zésére. 

Szétküldetett ingyen, gyakran még a portó megfizetése 
mellett is, egyházaknak, tábori lelkészeknek, a theol. Ott-
honnak stb. 1039 könyv és füzet 233 K 80 f értékben; 
azonkívül igyekezett a bizottság a reformáció 400 éves jubi-
leumának méltó megünnepléséhez is hozzájárulni 650 Luther, 
300 Melanchton Életének és 600 Ágostai Hitvallásnak az 
egyházaknak és iskoláknak való ingyen szétosztásával, ami 
1272*40 K-t képviselt, de ezen kiadásra az egyetem részéről 
a fentemlített összeget kapta segélyül. 

Az Agenda teljesen elfogyott s azt a jelen drágaságban 
nem is lehet kiadni. 

Könyvkészletünk nagyon megfogyott s imakönyvecskéket 
és újszövetségeket most alig lehet már kapni. Zpevnik van 
s néhány példány Tranoscius is, melyek az ismeretes fel-
tételek, a szállítólevél és portó megtérítése mellett, a pénz-
tárosnál kaphatók az egyházak és tanintézetek szegényei 
számára. 

Tudomásul szolgál. 
83. (K.) Bemutattatik a Tranovszky-alap következő szám-

adása: 
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A liptói ág. bitv. ev. egyházmegyei Tranovszky-alap 1917. évről szóló 8 3 . 
számadása. 

E -CTJ N CO 
-O 

Tétel a megfelelő napló-
számmal 

Hátralék 
az előző 

évről 

Évi 
tartozás 

Tartozás Lerovás Hátralék 

— K f | K f K f K f K f 

1 

2 
3 
4 

A) Bevétel. 
Tőkékből. 

Turócszentmártoni taka-
rékpénztár fiókja Liptó-
szentmiklóson: tőke . . . 

kama t . . . 
Ópázuai bank: tőke 

kamat . . . . 

14 

2652 

55 

Ol 
103 

45 

76 

14 

2652 
103 

55 
45 
01 
76 100 

14 

2652 
3 

55 
45 
01 
76 

A bevétel összege. 2666 56 104 21 2770 
-

77 100 — 2670 77 

1 
2 

B) Kiadás. 
Ösztöndijakra. 

Derer János theologusnak 
Oberucs József praepar. . -

50 
50 

50 
50 

. — . 50 
50 

50 
50 

A kiadás összege. — 100 100 100 - -

C) Egyenleg. 
Bevétel 
Kiadás 

— — 100 
100 

— — — T ! 
Pénztári készlet. 

• 

D) Vagyonleltár. 
I. Vagyon, számadásilag 

kimutatva 
II. Teher 

— — 2670 77 — — 

~ j 
Tiszta vagyon. — — — 2670 77 — — — -

E) Vagyonmérleg. 
1917. évi december 31-én 

van vagyon 
1916. évi december 31-én 

volt vagyon 

— — 2670 
• 

2666 

77 

56 

— — — 

Gyarapodás. — — 
_ _ 4 21 ' . — — 

Szielnicen, 1918. évi január 28-án. 
Cimrák János s. k., 

egyházmegye i pénztárnok. 

Jelen számadás az 1918. évi junius hó 18-án megtartott ülésben felül-
vizsgáltatott és jóváhagyatott. 

Kelt Liptószentmiklóson, 1918. évi junius hó 18-án. 
A liptói ág. hitv. ev. egyházmegye számvevőszéke: 

Simkovics János s. k., Mikó Péter, s. k., Dr. Bella s. k., 
egyházi e lnök. világi elnök, jegyző . 

Tudomásul szolgál. 



72 

84. 84. (L. K. B.) 

Jelentés a fegyencek és rabok lelki gondozásáról. 
Előterjesztettek az egyházkerület területén levő fegy-

intézetek és törvényszéki fogházakban büntetésüket szenvedő 
evangélikus fegyencek és rabok lelki gondozásáról szóló 
1917. évi jelentések a következőkben: 

1. A fípótüárí kir. országos fegyintézetben az evang. 
fegyencek száma 25-ről 8-ra olvadt le, mert a fiatalabbak 
katonai szolgálatot teljesítenek, az idősebbek pedig munkára 
rendeltettek ki. Lelki gondozójuk Beőr Kálmán fegyintézeti 
ref. lelkész, aki a fegyencekkel behatóan foglalkozott. Minden 
ünnep- és vasárnapon istentiszteletet tartott s a három nagy 
ünnepen az Ur szent vacsoráját is kiszolgáltatta az evang. 
fegyenceknek egyházunk szertartása szerint. A reformáció 
400 éves évfordulóját is méltóképen megünnepelték. Az egyéni 
lelki gondozás is annál behatóbb volt, mentül kevesebben 
voltak a fegyencek, akik egy kivételével mind visszaeső 
bűnösök voltak, többnyire szokásos tolvajok. Az év folyamán 
a fegyencek közül meghalt 3. 

2. A márianosztrai női fegyintézetben az evang. fegyenc-
nők száma 39 volt az 1917. év folyamán. Ezeket Szekér 
István fegyintézeti ref. lelkész gondozta igazán lelkiismerete-
sen és beható módon. Minden nap délelőtt tartott istentisz-
teletet, délutánonként pedig valláserkölcsi oktatás volt heti 
10 órában. Az Ur szent vacsoráját az evang. fegyencnőknek 
Szimonidesz Lajos bejáró ev. lelkész osztotta ki három izben. 
1917. október 31-én a reformáció 400 éves évfordulóját is 
megünnepelték, mely alkalommal a szerencsétlen rabasszo-
nyok munkapénzökből 400 koronát adtak össze, amelyet 
később még 400 koronával gyarapítottak s az imaház díszí-
tésére fordítottak. Ugyancsak a ref. jubileumára egy evang. 
volt letartóztatott nő 200 koronát küldött a lelkész kezeihez, 
amelyből énekeskönyveket szereztek be. íme az evangéliom 
átalakító erejének egyik hathatós tanúbizonysága. 

3. Az itľauai országos fegyintézet ref. lelkésze — Pap 
Árpád — ez alkalommal két évről számol be jelentésében. 
1916-ban 14, 1917-ben 12 evang. fegyenc állott lelki gon-
dozása alatt. Ezek részére minden vasár- és ünnepnapon 
istentiszteletet s hétköznap hetenként 6 órában hitelemző 
oktatást tartott és az Ur vacsoráját is 3 izben kiszolgáltatta. 
A fegyencek általában szívesen tettek eleget vallásos köte-
lességeiknek. A fegyencekből énekkart is alakított s velők 
állandó érintkezést tartott fenn. Valláserkölcsi felolvasást 12 
izben tartott, általában mindent elkövetett, hogy a gondjaira 
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bizott fegyencek mint megjavult emberek és hasznos polgá- 84 
rok térjenek vissza a társadalomba. 

4. Az ipolysági, aranyosmaróti, pozsonyi, trencséni és 
magyaróvári törvényszéki fogházakban levő, többnyire cse-
kélyszámú rabok is kellő gondozásban részesültek az illetékes 
lelkészek részéről. Az ipolysági lelkész ez évi jelentésében 
is tótnyelvű énekeskönyvek és vallásos iratok szükségét hang-
súlyozza, ami a többi fogházakban is nagyon szükséges volna. 

A ker. közgyűlés a jelentéseket megnyugvással tudomá-
sul veszi s az ipolysági lelkész kérelmét a vallásos iratokat 
terjesztő társulatok figyelmébe ajánlja. 

85. (Sz.) A kerület mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 
77. p. a. hozott határozatával felelősség terhe alatt utasított 
egy barsi, továbbá több nógrádi és trencséni egyházközségi 
elnökséget, hogy az iskolai ingatlanoknak az egyház nevére 
leendő átírását sürgősen végeztessék el és erről jelentésüket 
a mult év végéig terjesszék fel a püspök úrhoz. A jelentések 
szerint az átirás folyamatban van s még ez év végéig be is 
fejeződik. 

A közgyűlés az ügyet nyilvántartja. 
86. (Sz.) A kerület mult évi közgyűlése jegyzőkönyvé-

nek 78. p. a. hozott határozatával megállapítván, hogy az 
egyházi ingatlanok törzskönyvét egyedül a pozsonymegyei 
esperesség küldötte be a püspök úrhoz, fölkérte az egyetemes 
gyűlést vonatkozó határozatának olyatén módosítására, hogy 
az ingatlanok hiteles telekkönyvi ivei a püspök úr helyett az 
esperesekhez terjesztessenek be, hogy csak azok az egyházak 
méressék fel ingatlanaikat, amelyek ezt szükségesnek tartják 
s hogy adassék erre az egyházmegyéknek még egy évi hala-
dék. Az egyetemes közgyűlés annak kijelentésével, hogy 
eredeti határozatának végrehajtásához továbbra is ragaszko-
dik, ezt az egy évi haladékot mult évi közgyűlése jegyző-
könyvének 89. pontjában megadta. 

A közgyűlés megállapítván, hogy a fejérkomáromi egy-
házmegye is bejelentette az egyházi ingatlanok és alapítvá-
nyok törzskönyvét, az ügyet továbbra is nyilvántartja. Az 
egyetemes közgyűlést pedig ismételten is fölkéri, hogy az 
ingatlanok kötelező felméretésétől a háborús viszonyok, a 
mérnökhiány és az óriási költség miatt, eltekinteni méltóz-
tassék. 

87. (Sz.) Olvastatott a nógrádi egyházmegye beadványa, 
amely szerint a f. évi julius hó 5-én tartott közgyűlése az 
érdekelt anyaegyház és a közegek beleegyező nyilatkozata 
alapján a szécsény-kovácsi fiókegyháznak Alsószellőtől — 
Szécsényhez átcsatolását megengedte; 
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a kerületi közgyűlés Szécsény-kovácsi fiókegyháznak a 
szécsényi anyaegyház községhez csatolását az e. a. 30 §-a 
értelmében jóváhagyja. 

88. (T.) A nógrádi egyházmegye indítványa a fokozatos 
egyházhatósági testületek gyűlés tartásának ideje tárgyában. 

Tekintve, hogy az alsóbb fokú közigazgatási testületek 
gyűlésének ideje végeredményben az egyetemi közgyűlés meg-
tartásának időpontjától függ, ennek kitűzése pedig a zst. 146 
§-a szerint az elnökség hatáskörébe tartozik, a kerületi köz-
gyűlés a nógrádi egyházmegye indítványát pártolólag felterjeszti 
az egyetemes felügyelőhöz, s kimondja, hogy a rendes évi 
kerületi közgyűlést ezentúl a lehetőség szerint szeptember hó 
közepére kívánja összehivatni. 

89. (Sz.) Bándy Endre előadó bemutatja a nógrádi egy-
házmegyének azon indítványát, hogy a kerületi közgyűlés 
tegye meg a szükséges lépéseket annak kieszközlésére, hogy 
a lelkészek az állami tisztviselők által élvezett vasúti ked-
vezményben részesüljenek. 

A kerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy a 
lelkészeknek a kedvezményes vasúti jegyre vonatkozó igényét 
méltányosnak tartja, s a kedvezmény kieszközlése érdekében 
az indítványt az egyetemes közgyűlés elé terjeszti fel. 

90. (T.) A trencséni és nyitrai egyházmegyék lényegileg 
azonos panasza az egyetemes felügyelő választása alkalmával 
kiküldött szavazatbontó bizottság azon állítólagos eljárása 
miatt, hogy a tót nyelven kiállított szavazatokat érvénytelen-
nek jelentette ki. 

A kerületi közgyűlés, tekintve, hogy a szavazatbontó 
bizottság egyedül az őt kiküldő egyházi hatóságnak tartozik 
felelőséggel s amennyiben ez jelentését tudomásul vette volna, 
a felhozott sérelem a törvény rendes utján a zst. 329. § a 
pontja alapján beadott keresettel orvosolható, tekintve továbbá, 
hogy a szavazatbontó bizottság panaszolt eljárására vonat-
kozólag semmi hiteles adat elő nem fekszik, — a panasz 
felett napirendre tér. 

91. (T.) A nyitrai egyházmegye panasza a berezói ev. 
gimnáziumi alap s ösztöndíjalapítvány lefoglalása, elkobzása 
s Lichner János berezói lelkész elitélése miatt 

a kerületi közgyűlés tekintve, hogy a panasszal kap-
csolatos kihágási ügy tárgyában ezidőszerint jogerős döntés 
nincs s módja nincs a hivatalos ügyiratokba betekintve, a 
tényállást megállapítani, a panasz tárgyában most állást nem 
foglal, de nyilvántartja s megbízza a kerületi elnökséget, hogy 
a politikai hatóságoknál az elintézést sürgesse meg. 
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92. (T.) Zsilinszky Károly lelkész felebbezéte a trencséni 92—95. 
9 egyházmegye egyházi földek bérbeadása tárgyában előterjesz-
ti tett indítványát elutasító határozata ellen 

a kerületi közgyűlés utalással az E. A. 93. §-ára az egy-
házi földek bérbeadásának ellenőrzését az egyházmegyei 

9 elnökségek figyelmébe ajánlja. 
93. (T.) Zsilinszky Károly lelkész felebbezése a trencséni 

egyházmegye azon határozata ellen, mellyel utóbbi a bán-
luzsányi egyházközség helyi szabályrendeletének 53. §-á t 
törli, a negyedik bekezdést pedig oda módosítja, hogy a ki-

v vetett adó törlése az egyházközségi közgyűlés hatáskörében 
1 tartozik, 

a kerületi közgyűlés az egyházmegyei határozat utóbbi 
részét az E. A. 263. §-ra való tekintettel jóváhagyja, első 
részét illetőleg pedig a helyi szabályrendelet eredeti rendel-

ni kezését erősíti meg. 
94. (T.) Bartos János és 10 társának, az ebeczki fiók-

egyház híveinek felebbezése a nógrádi egyházmegyének az 
ebeczki fiókegyház ingatlanának bérbeadása tárgyában hozott 

i határozata ellen 
a kerületi közgyűlés a felebbezés elutasításával az egy-

1 házmegye határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 
95. (P.) Ezzel a kerületi közgyűlés az egyházi elnök 

buzgó hálaimájával befejeztetett. 

K. m. f. 
I , Dr Baltik Frigyes s. k., Lepossa Dániel s. k., 

püspök. helyettes kerül, felügyelő. 

Pröhle Henrik s. k., Dr. Tersztyénszky Ferencz s. k.. Sziklai Ottó s. k., 
főjegyző. jegyző. kerül. vil. főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k., 
tb. jegyző. 

Hitelesíttetett Pozsonyban, 1918. évi augusztus hó 24-én. 

I Dr. Schmidt Károly Jenő s. k. Dr. Dobrovits Mátyás s. k. 

Hirschmann Nándor s. k. Okályi Adolf s. k. Wenk Károly s. k. 

Lic. Daxer Henrik s. k. 

T 
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Függelék. 

A kerületi tisztviselők é s bizottságok névjegyzéke. 

Tisztviselők. 
Elnökség: Dr. Baltik Frigyes püspök — Balassagyarmat, Lepossa 

Dániel, helyettes felügyelő — Magyaróvár. 
Jegyzők: 1. Händel Vilmos, örökös tb. főjegyző — Selmecbánya, 

2. Pröhle Henrik, egyházi főjegyző — Pozsony, 3. Sziklai Ottó vil. 
főjegyző — Pozsony, 4. Kiss István e. jegyző — Sámsonháza, 5. 
Trsztyényszky Ferenc dr. v. jegyző — Pozsony, 6. Sztranyavszky 
Sándor dr. v. jegyző — Balassagyarmat, 7. Osztroluczky Géza tb. 
főjegyző — Nemesváralja, 8. Kirchner Rezső tb. jegyző — Balassa-
gyarmat, 9. lándori Kéler Bertalan tb. jegyző — Budapest. 

Pénztáros: Wichmann Adolf — Pozsony. 
Számvevő: Kalenda János — Nagyszombat. 
Főügyész: 1. Trsztyénszky Ferenc dr. 2. másodügyész: Petrovics 

Rudolf dr. — Balassagyarmat. 
Levéltáros: Schmidt Károly Jenő dr. — Pozsony. 
Pénztári ellenőr: Steltzer Endre — Pozsony. 
Könyvelő: Willimszky Ida — Pozsony. 

Törvényszék. 
Elnökség: a kerületi elnökség; tagjai: 1920-ig Wenk Károly — 

Hegyeshalom, Pröhle Henrik, Horváth Sándor — Nagyveleg, Kéler 
Zoltán dr. Budapest, Sziklai Ottó, Csengey Gyula dr. — Budapest; 
1923-ig: Riesz Károly — Zayugróc, Biszkup Béla — Magyargurab, 
Richter Richárd dr. Pozsony, Hirschmann Nándor — Pozsony, Nemes 
Győző — Szécsény; jegyző: Petőcz Károly dr. 1920-ig — Budapest. 

Bizottságok. 
1. Tanügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: 

Okolicsányi Gyula — Budapest és Kiss István, egyszersmind helyettes 
elnökök, Dobrovits Mátyás dr. — Pozsony, Farbaky István — Selmec-
bánya, Okályi Adolf — Pozsony, Sobó Jenő, Sziklai Ottó, Bodó János 
— Aranyosmarót, Hirschmann Nándor (jegyző és előadó), Biszkup 
Béla, Riesz Károly, Pröhle Henrik, Rásó Mihály — Alsószeli, Kéler 
Zoltán dr., Zsámbor 'Pá l — Selmecbánya, Steltzer Lajos — Pozsony, 
Király Ernő — Selmecbánya. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnök-
ség; tagjai: Farbaky István, Sziklai Ottó, Osztroluczky Géza, Polnor 
Ödön dr. — Pozsony, — Samarjay Emil dr. — Pozsony, Kosztolányi 
István — Nemcsény, Kirchner József — Pozsony, Richter Richárd dr., 
Richter Frigyes — Pozsony, Rákóczy István — Balassagyarmat, Halmi 
Béla dr. — Somorja, Szimonidesz Lajos — Nagybörzsöny, Fajnor 
Dusán — Csácsó, Sztranyavszky Sándor dr., Kovács Sándor dr. — 
Pozsony; jegyzők: Trsztyénszky Ferenc dr. és Petrovics Rudolf dr. 

3. Számvevőszék. Elnökök: Svigruha Pál — Nemesabony, Schulze 
Ottó — Récse; tagok: Ivánka István — Palást, Posch Aladár — 
Rozsnyó, Jamnitzky Ottokár dr. — Bazin, Beck Vilmos — Pozsony, 
Krahulecz A adár — Grinád, Kirchner Gyula — Budapest, Kowarik 
Mihály — Pozsony, Fuchs János — Hontbagonya, Mihalovics Samu 
— Bér, Bándy Endre — Léva, Marczy István — Dunaszerdahely, 
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Kirchner Rezső, Okályi Adolf, Zoch Sámuel — Modor. Jegyzőt a bi-
'X zottsäg maga választ. 

4. Pénzügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség; tagok: 
Farbaky István, Kosztolányi István, Dobrovits Mátyás dr., Király Ernő, 
Trsztyénszky Ferenc dr., Laszkáry Gyula — Romhány, Schmidt Gyúlt 
— Pozsony, Svigruha Pál, Mihaíovics Samu (előadó), Halmi Béla dr., 
Kovács Sándor dr., Schulze Ottó, Bodiczky Mihály — Karaj, Rátz 

l Vilmos jegyző — Pozsony. 
5. A Reischel-alapítványt kezelő bizottság. Elnök: Dr. Baltik 

Frigyes, alelnök: Dobrovits Mátyás dr., jegyző: Pröhle Henrik, pénz-
táros: Wichmann Adolf; ügyész: Kéler Zoltán dr.; tagok: Kalenda 
János, Pröhle Henrik, Wenk Károly, Steltzer Lajos, Nitschinger Pál 
— Pozsony. 

6. Segélyosztó bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség; tagjai: 
az egyházmegye elnökei, a kerületi jegyzők, Wichmann Adolf pénz-

;í táros, Steltzer Endre ellenőr. 
7. Az egyetemes nyugdíjintézet kerületi bizottsága. Elnökök: 

Dobrovits Mátyás dr., Schmidt Károly Jenő dr.; tagok: Sziklai Ottó, 
Trsztyénszky Ferenc dr., Pröhle Henrik, Wichmann Adolf. 

8. Kerületi leányiskolái bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség; 
tagok: Ivánka István, Trsztyénszky Ferenc dr., Kosztolányi István, 
Kalenda János, Dobrovits Mátyás dr., Lenhardt Károly — Modor, 
Schmidt Gyula, Wichmann Adolf, Kéler Zoltán dr., Händel Vilmos, 
Kovács Sándor dr., Pröhle Henrik, Biszkup Béla, Szelényi Ödön dr. 
— Pozsony, Krahulecz Aladár, Bándy Endre, lic. Daxer Henrik — 
Bazin, Henriczy Béla — Poltár, Zoch Sámuel, Scherer J á n o s — M o d o r , 
Sziklai Ottó jegyző. 

9. Kerületi tanítóképzöintézeti nagybizottság. Elnökség: a kerületi 
elnökség; helyettes elnök: Farbaky István; tagok: Jánossy Lajos — 
Komárom, Kiss István, Fuchs János, Szekerka Pál — Luboka, Schmidt 
Károly Jenő dr., Kéler Zoltán dr., Zsámbor Pál, Ivánka István, Kalenda 
János, Sobó Jenő, Okolicsányi Gyula, Sztranyavszky Sándor dr., Bándy 

, Endre, Szimonidesz Lajos. 
10. Kerületi tanítóképzóintézeti kisbizottság. Elnök: Händel Vilmos; 

tagok; Kachelmann Farkas dr.., Kachelmann Győző, Réz Géza, Boleman 
Géza, id. Oszwald Gusztáv, ifj. Oszwald Gusztáv, Joerges Ágost, Szolár 
Lajos, Vitalis István dr., Baumerth István, Sobó Jenő — mindnyájan 
Selmecbányái lakosok. 

Megjegyzés. 1. A kerületi elnökség hivatalból minden bizottság-
nak tagja. 2. A hat évre választott tisztviselők megbízatása 1924-ig tart. 

jegyzőkönyv, 
mely fölvétetett Pozsonyban , 1918. augusztus hó 2 i -én , a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület gyámintézetének lándori dr. 
Kéler Zoltán világi és Bándy Endre egyházi elnök veze tése 

mellett tartott közgyűlésén . 
Jelen voltak az elnökségien kivül a kerületi közgyűlés tagjai 

>1 közül mintegy negyvenen. 
1. Az egyházi elnök imádsága után a világi elnök melegen üd-

vözli a megjelenteket és a közgyűlést megnyitja. Majd részvétteljes 
hangon bejelenti a gyámintézet nagy veszteségeit: Báró Láng Lajos 
dr., v. b. 1.1. egyetemes gyámintézeti világi elnök, Beniczky Árpád egy-
házkerületi felügyelő, Kesztler Tivadar kerületi gyámintézeti pénztáros 
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és Holleruns Károly volt pozsonymegyei főesperes és egyházmegyei 
gyámintézeti elnök elhalálozását. 

A közgyűlés e bejelentett halálesetekről mély részvéttel vesz 
tudomást és az elhunyt gyámintézeti munkások emlékét jegyzőkönyvileg 
is megörökíti. 

2. lándori dr. Kéler Zoltán világi elnök felolvassa a Pozsony 
szab. kir. város rendőrkapitányságához beadott következő bejelentését: 

Tekintetes Rendőrkapitányság! Tisztelettel alulírott, mint a kerü-
leti gyámintézet világi elnöke, ezennel bejelentem, hogy a dunáninneni 
ág. hitv. ev. ker. gyámintézet 1918. évi augusztus hó 21-én délután 
3 órakor Pozsonyban a theologiai akadémia nagytermében fogja meg-
tartani évi rendes közgyűlését, melynek tárgysorozatát ide NB. '/• alatt 
mellékelve ezennel bemutatom. Bejelentem továbbá, hogy a kerületi 
gyámintézeti bizottmány ugyanazon a napon délután 2 órakor ülésezik 
a ker. pénztár helyiségeiben, hogy a közgyűlés tárgysorozatára kitűzött 
ügyeket előkészítse. Ezen egyházi gyűlések összehivása és megtartása 
Ö felsége a koronás magyar király által 1893. évi március hó 18-án, 
illetve 1894. évi október hó 10-én jóváhagyott és megerősített „Egy-
házi Alkotmány", továbbá „Az Egyetemes Evang. Egyházi Gyáminté-
zetről" szóló törvény rendelkezésein alapszik. Jóllehet a kerületi gyám-
intézet elnökségének álláspontja szerint a kérdéses gyűlések jogos és 
törvényes összehívásának és megtartásának előfeltételét sem a rend-
őrhátóságnál való bejelentés, annál kevésbbé előzetes engedély kikérése 
nem képezheti, s midőn ezen álláspontját ezúttal is fentartja, mégis 
tekintettel a m. kir. minisztérium 1914. évi 5481. M. E. számú és 
gyülekezési jög korlátozásáról szóló rendeletére, továbbá a m. kir. 
minisztériumnak és az egyes minisztereknek 1914. évi 5735. M. E. 
számú rendeletére, mely a fentebb hivatkozott 5481/1914. M. E. számú 
rendelet hatályát Magyarország összes vármegyéinek és törvényható-
sági joggal felruházott városainak területére is kiterjesztette — azon 
óvástétel mellett, hogy bár ezen rendeletek kötelező voltát egyházi 
törvényeinkkel szemben helytállóknak el nem ismerhetjük, de nehogy 
a mai súlyos viszonyok között a közigazgatási hatóságokkal kollizióba 
kerüljünk — tisztelettel az iránt folyamodom a tekintetes rendőrkapi-
tánysághoz: Miszerint az 1918. évi augusztus hó 21-ik napjára össze-
hívott kerületi gyámintézeti gyűlések összehívását tudomásul venni 
s azok megtartásához az 5481 /1914.- M. E. rendelet 2. §-a értelmében 
az előzetes engedélyt megadni s minderről engem a láttamozott 
tárgysorozat és a hozandó határozat kézbesítésével értesíteni méltóz-
tassék. Kérem jelen beadványomat a legsürgősebben elintézni, hogy 
azon nem várt esetben, ha a gyűlések megtartása ellen bármi oknál 
fogva kifogás emeltetnék, vagy korlátozás alkalmaztatnék, azoknak 
beállításáról kellő időben gondoskodhassam. Kiváló tisztelettel lándori 
dr. Kéler Zoltán s. k., a dunáninneni ág. hitv. ev. kerületi gyámintézet 
világi elnöke. 

Pozsony szab. kir. város rendőrkapitányi hivatalának 12478/1918. 
számú végzése igy szól: A bejelentést tudomásul veszem és a köz-
gyűlés megtartását az 5481/1914. M. E. és 5735/1914. M. E. számú 
rendeletek alapján megengedem, politikai biztosnak kirendelem Pallos 
Antal tb. alkapitányt. Miről lándori dr. Kéler Zoltán ügyvéd urat, 
budapesti IV. Veres Pálné-utca 15. szám alatti lakost, mint a dunán-
inneni ág. hitv. ev. kerületi gyámintézet világi elnökét és Pallos 
Antal tb. alkapitány urat értesítem. Pozsony, 1918. évi augusztus hó 
17-én. A főkapitány helyett: Krachun s. k., alkapitány. P. H. 
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Pozsony szab. kir. város rendőrkapitányi hivatala 12748,1918. 
számú második végzése az indokolással együtt igy hangzik: lándori 
Dr. Kéler Zoltán ügyvéd, budapesti lakos, mint a dunáninneni ág. 
hitv. ev. kerületi gyámintézet világi elnöke kéri a 12478/1918. számú 
rendőrkapitánysági végzésnek megváltoztatását, tekintettel, hogy az 
egyidejűleg ülésező kerületi közgyűlés hasonló jellegű bejelentése 
akkép nyert elintézést, hogy engedély nélkül tudomásul vétetett. 

Végzés. A pozsonyi szab. kir. város rendőrkapitányi hivatalnak 
12478/1918. számú végzését hatályon kivül helyezem, mert ilyen gyű-
lésnek megtartása engedélyhez kötve nincsen. Miről lándori Dr. Kéler 
Zoltán budapesti lakos ügyvéd urat és Pallos Antal rendőrkapitány 
urat értesítem. Pozsony, 1918. augusztus hó 21. A főkapitány helyett 
Kuzsel Rezső s. k., rendőrkapitány. P. H. 

A közgyűlés mély megnyugvással és hálás köszönettel veszi 
tudomásul a világi elnök eredményes fáradozását. 

3. Egyházi elnök bejelenti, hogy a gyámintézeti istentisztelet az 
első napon Adamis Gyula tábori lelkész oltári szolgálatával és lic. 
Daxer Henrik bazini lelkész igehirdetésével, valamint a pozsonyi egy-
házi énekkar közreműködésével megtartatott és azon 224 K szeretet-
adomány gyűlt be. 

A közgyűlés tudomásul veszi a bejelentést és igaz hálát mond 
az istentisztelet összes szereplőinek. 

4. Az elnökség bejelenti, hogy Kesztler Tivadar kerületi gyám-
intézeti pénztáros ezen állásáról leköszönt, időközben pedig meg is 
halt; ennek folytán fölhívja a közgyűlést a pénztári állás betöltésére, 
ajánlja egyszersmind ezen állásra Wichmann Adolf kerületi pénztárost, 
akire, mint helyettesre, a pénztár kezelését máris rábízta. 

A közgyűlés a leköszönt és időközben meghalt pénztáros érde-
meit jegyzőkönyvileg megörökíti és a pénztárosi állásra egyhangúlag 
Wichmann Adolf kerületi pénztárost választja meg. 

5. Az elnökség bemutatja a számvizsgáló bizottság jelentését, 
mely szerint a kerületi gyámintézetnek 1917. évi összes bevétele 
16.455 K 28 f, összes kiadása 9575 K 72 f, pénztármaradványa tehát 
6879 K 56 f. Az utóbbi összegben a mult évben eszközölt jubileumi 
gyűjtés eredménye foglaltatik, mely a f. évben az egyetemes gyám-
intézet pénztárába lesz beszolgáltatandó. 

A közgyűlés a számadást jóváhagyja, a felmentvényt megadja 
s a számvizsgáló bizottságnak köszönetet mond. 

6. Egyházi elnök bemutatja nyomtatásban megjelent s a köz-
gyűlés tagjai között kiosztott elnöki jelentését, melyet kiegészít azzal, 
hogy az egyházmegyei egyházi elnöki szék a nógrádi egyházmegyei 
gyámintézetnél is gazdát cserél, amennyiben Kiss István eddigi elnök 
esperessé választatván, ezen állásáról leköszönt s helyét az újonnan 
megválasztott alesperes, Henriczy Béla foglalta el. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Sajnálattal bocsátja el 
a gyámintézet vetzető munkásai közül Kiss István volt nógrádi elnö-
köt, valamint Drobný János nyitramegyei pénztárost; örömmel üdvözli 
a megválasztott uj vezérmunkásokat: Henriczy Béla nógrádi elnököt, 
Steinacker Roland mosoni elnököt, Gindl Márton mosoni pénztárost és 
Jancsi Dénes nyitrai pénztárost és működésükre Isten áldását kéri. 
Megállapítja a közgyűlés, hogy az összes gyámintézeti bevétel 20.245 K 
29 f, az összes gyámintézeti tőke 34.390 K 07 f; a lándori dr. Kéler 
Zoltán-alapítvány 7531 K 67 f, a Bándy-alapítvány 1111 K 32 f; a 
kerületi árvaház-alap 1881 K 31 f. a gyámintézeti tőke 830 K 89 f. 
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Végül köszönetet mond a közgyűlés ugy az adakozóknak, mint 
a buzgó munkásoknak. 

7. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
7498 K 42 f-t küldtek be szabad rendelkezésre, a kerület külön be-
vételéből 461 K 90 f szolgál ugyanezen célra, ugy hogy a szabad 
rendelkezésre befolyt teljes összeg 7960 K 32 f. Ennek felét, 3980 K 
16 f-t az egyetemes gyámíntézet pénztárába kell beszolgáltatnunk, a 
másik fele a kerületi gyámintézeti közgyűlés rendelkezésére áll. Erre 
nézve a gyámintézeti bizottság javaslata az, hogy osszon ki a köz-
gyűlés 6 négyszáz koronás és 6 kétszáz koronás segélyt, erre fordítson 
3600 koronát, 200 koronát adjon az egyházi elnöknek uti és irodai 
átalányul, a maradványt pedig csatolja saját tőkéjéhez. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és-a javaslatot elfogadja. 
8. A gyámintézeti bizottság alapján a segélyek kiosztására és a 

kérvények további ajánlására vonatkozóan a közgyűlés a következőket 
határozza: 

a) a Kacziány-Graf Amália-alapból a G. A. egylet központi 
bizottmánya által kiadandó 800 koronás segélyre Székesfehérvárt 
ajánlja az egyetemes gyámintézetnek; 

b) a Haubner Máté-alapból kiosztandó 800 koronás segélyt 
Alsófehérkútnak szánja; 

c) a 800 kor. kis szeretetadományra Felsőzillét hozza javaslatba; 
d) a Prónay-alap 400 koronás segélyére Dunaszerdahelyt jelöli; 
e) a Borbély-alap kamataiból kiadandó 200 koronás segélyre 

Főrévet terjeszti föl; 
f ) 400 koronás segélyt nyújt Szulyóváralja, Nemeskosztolány, 

Rétság, Tósár, Alsószelezsény és Csabdi egyházközségeknek, 
q) 200 koronás segélyben részesíti Hodrusbánya, Modorkirály-

utca, Récse, Balassagyarmat, Zsolna és Vérteskethely egyházközségeket; 
h) az egyetemes gyámintézetnek kisebb segélyekre ajánlja: Ősöd, 

Nagyiévárd, Ligetfalu, Pusztafödémes, Gyúró, Ipolyság, Csehberek 
egyházközségeket, a pozsonyi diakonisszaházat, a theol. Otthont, a 
modori leányiskolát, a modori árvaházat, a balassagyarmati ev. ifj. 
egyletet és a pozsonyi árvaházat; 

i) az 50 koronás Palló-féle segélyre Hering Lajosné, Korcsek 
Frigyesné és Szemián Mihályné lelkészözvegyeket ajánlja az egyetemes 
gyámintézetnek. 

9. A G. A. egyleti segélyekre az összes beérkezett kérvényeket 
felterjeszti a közgyűlés és pedig: Nemeskosztolány, Léva, Székesfehér-
vár, Csabdi, Magyaróvár, Alsófehérkút, Hodrusbánya, Pusztafödémes, 
Modor (leányiskola), Récse és Szulyóváralja egyházközségeket, aztán 
Cserhátsurányt, a pozsonyi diakonissza intézetet és a Selmecbányái 
képezdét. A közgyűlés fölhatalmazza az elnökséget, hogy az ezután 
beérkezendő kérvényeket is fölterjesztheti. 

10. Az elnökség bemutatja az egyetemes gyámintézeti elnökség-
nek meghívóját, mely szerint az egyetemss gyámintézeti közgyűlés 
Budapesten szeptember 11-én fog megtartatni. 

A közgyűlés a meghívást tudomásul veszi s felkéri első sorban 
a kerületi gyámintézet tisztviselőit és az egyházmegyei gyámintézetek 
elnökségeit, azután a gyámintézetnek minden lelkes barátját és mun-
kását, hogy az egyetemes gyámintézeti közgyűlésen részt venni, azon 
kerületi gyámintézetünket képviselni szíveskedjenek. 
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11. Több tárgy nem lévén, az elnökség a jegyzőkönyv hitelesí-
sí tésére Händel Vilmos és Pröhle Henrik közgyűlési tagokat kéri fel és 
ß a tanácskozást befejezettnek nyilvánítja, mire a közgyűlés az egyházi 
Is elnök imádságával véget ér. 

8 Bándy Endre s. k., 
egyházi elnök. 

H Händel Vilmos s. k., 
hitelesítő. 

K. m. f. 
lándori Dr. Kéler Zoltán s. k., 

világi elnök. 
Rátz Vilmos s. k., 

jegyző. 
Pröhle Henrik s. k. 

hitelesítő. 

A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület lelkészi értekezletének 
H Pozsonyban, 1918. augusztus hó 21-én tartott üléséről szóló 

Jegyzőkönyve. 
1. „Jézus ölében bizton" kezdetű ének eléneklése és dr. Baltik 

Frigyes püspök, értekezleti elnök imádsága után dr. Baltik Frigyes 
iq püspök igen tartalmas megnyitó beszédet mondott. Kérve-kérte a lel-

késztestvéreket, hogy az özvegyek és árvák lelkipásztori gondozásáról 
meg ne feledkezzenek. E legszegényebbek és legelhagyatottabbak 
anyagi fölsegítése tárgyában is tegyünk meg minden lehetőt. Az érte-

)>1 kezlet hálás szívvel fogadta agg elnökének buzditó szavait. 
2. Pröhle Henrik értekezleti alelnök meleg szavakkal üdvözli 

dr. Baltik Frigyes püspököt egyházi működésének 60 éves fordulója 
Iß alkalmából. Hosszú nyilvános pályája — kántortanító, gimnáziumi 

tanár, igazgató, lelkész és püspök — folytonos munka, küzdés, szen-
vedés és kereszthordozás. E nagyjelentőségű határpontnál osztozunk 
a jubilánssal a hálában és örömben. Az Ur, aki mindezideig meg-
segitette, legyen vele ezután is. Christo duce! Igen, Krisztus vezérlete 

Iß alatt vezessen bennünket továbbra is és érezze magát jól lelkész-
testvérei közöft. Dr. Baltik Frigyes püspök megható válaszában ma-

Bg gasztalta a lelkészi állást és azt a gyönyörűséget, melyet neki a lelki-
kq pásztori levelezés okoz. Reméli, hogy ezután nagyobb mértékben 
rÍ9 élvezheti ezt a gyönyörűséget. Isten bőséges áldása kisérje lelkész-
sí testvéreit tövises, de azért gyönyörűséges utjukon. 

3. Pröhle Henrik alelnök őszinte, meleg szavakkal megemlékezik 
)8 Beniczky Árpád, D. Dr. Daxer György és Hollerung Károly elhunytá-
cn ról, akik mind a hárman emelkedett lelkű barátai és szorgalmas 
rn munkásai voltak értekezletünknek. Hálánk sírjaik fölött hiven virraszt. 

4. Dr. Schmidt Károly Jenő pozsonyvárosi esperes Luk. ev. 
10, 17—20. alapján a lelkipásztori munka lényegét magyarázta. Mi 

ß a sötétség hatalma ellen küzdünk. A bűn nemcsak szellemi, hanem 
B9 egyúttal személyi is. De Krisztus hatalmával legyőzzük a sátánt is. 

Ha személyes életünk középpontjába befogadjuk az evangéliomot, 
>iß akkor a bűn elvileg le van győzve. De a következményei is még-
se szűnnek. Az ev. egyház tudja, hogy munkája nem hiábavaló. Nem 
BV vagyunk a siker imádói; egy a gondunk, hogy nevünk fel legyen irva 

ß a mennyben. A személyes üdvbizonyosság éltető elve a mi személyes 
M b életünknek és lelkipásztori munkánknak. Isten az én Istenem, ez a mi 

boldogságunk. Dr. Baltik Frigyes elnök meleg szavakban köszönte 
8 

• I * U ' . 
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meg az Írásmagyarázónak az írás teljességéből merített buzdító és 
vigasztaló szavait. 

5. Rdtz Vilmos értekezleti jegyző a felsőlövői theol. kurzuson 
szerzett benyomásairól és tapasztalatairól számolt be. Röviden ismer-
tette a kurzus célját, az elhangzott előadások tartalmát és a közösségi 
érzés ápolásából fakadt áldást. Az elnök indítványára az ismertetés 
vagy külön füzetben, vagy pedig az egyházi sajtóban fog napvilágot 
látni. Pröhle Henrik alelnök indítványára kimondatott, hogy a többi 
előadások is hasonlóképen értékesíttessenek. Dr. Schmidt Károly J. 
indítványára elhatározza az értekezlet, hogy Beyer Teofil esperest 
a felsőlövői theol. kurzus fényes sikere alkalmából a legmelegebben 
üdvözli. 

6. Adamis Gyula tábori lelkész „A katonák közt szerzett tábori 
lelkészi tapasztalatok micsoda kötelességeket rónak a lelkészekre a 
háború után" címmel igen értékes előadást tartott. Az egyháznak már 
most kell készülnie a háború utáni munkára. A katonák lelki világá-
nak tanulmányozása nem lehet egyoldalú. Az ige az egyedüli hatalom, 
mely az összes harctereken diadalmaskodik, ez legyen a béke idejé-
ben a mi legfőbb fegyverünk. Nagy szeretettel kell foglalkoznunk 
azokkal, akiknek hite összeroppant. E munkában is az ige a mi leg-
főbb segédeszközünk. Az igének el kell jutnia a legtávolabbra eső 
diasporába is. Szembe kell szállnunk a mutatkozó erkölcsi defektu-
sokkal is. A visszatérő hadifoglyokkal meg kell értetnünk, hogy az 
állami és társadalmi rend Isten akarata. Nagy gondot fognak okozni 
a rokkantak is. Erősítenünk kell híveink felekezeti öntudatát. A min-
denre kiterjeszkedő előadás mély és buzdító hatást gyakorolt a lel-
késztestvérekre. 

7. Endreffy János felsőszelii lelkész, mint korreferens hang-
súlyozta, hogy a mi munkánknak gyakorlatiasabbnak kell lenni. Rá-
mutatott a szervezettség fontosságára és szükségességére. A békében 
referensre van szükségünk, aki a katonai hatósággal és az egyházi 
körökkel érintkezik. Igen kivánatos az ev. tábori püspökség szervezése 
is. Ha mi csak a nagy általánosságoknak vagyunk emberei, akkor 
a részletekben elbukunk. A háború utáni egyháznak ki kell nyitnia 
a templom ajtaját hétköznap is. A béke gondolatával nekünk protes-
tánsoknak is foglalkoznunk kell. Az értekezlet nagy érdeklődéssel és 
köszönettel hallgatta az előadó fejtegetéseit. 

8. Pröhle Henrik alelnök megköszönve a közreműködők segítsé-
gét, arra kérte az értekezlet tagjait, hogy a jövőben nagyobb kész-
séggel támogassák a tárgysor összeállítására vonatkozó munkájában. 
Szives figyelmébe ajánlja az érdeklődőknek a következő témákat: 
1. A háborús tapasztalatok apologetikus jelentősége. 2. Micsoda intéz-
ményekre és lelki mozzanatokra (szokásokra) támaszkodhatunk, ha 
közelebb akarjuk vinni az evangéliomot népünkhöz. 3. A vallástanítás 
kérdése. 4. A szórványok gondozásának kérdése. 

9. Rdtz Vilmos jegyző egy pár szóval ismerteti a „Magyar Faj-
egészségtani és Népesedéspolitikai Társaság", a „Magyarországi Kék-
Kereszt Egyesületek Központi Bizottságának" és Wekerle Sándor 
magyar királyi belügyminiszternek a közegészségügy érdekében a 
püspöki hivatalhoz beterjesztett fölhívását. 

10. Erre a kerületi gyámintézet tartotta meg rendes évi közgyű-
lését, melynek berekesztése után a lelkészi értekezlet tagjai elénekel-



83 

ték a „Jézus ölében bizton" kezdetű ének utolsó versét, mire az elnök 
az értekezlet ülését befejezettnek jelentette ki. 

K. m. f. 

i 
Megjegyzés. A reformáció-jubileumi ünnepélyekről szóló jelenté-

sek közzétételét a nyomdaköltségek óriási volta miatt az elnökség 
kénytelen volt ezidőszerint elhalasztani. 

TARTALOM. 
Jkvi pont Lapszám 

1. A gyűlés megalakulása 4 
2. Hitelesítők kiküldése 5 
3. Hódolat kifejezése a királynak 5 
4. Püspök üdvözlése 60 évi működésének határán 5 
5. Püspök évi jelentése 6 
6. Báró Prónay Dezső egyet, felügyelő lemondása 29 
7. Báró Solymosy László egyet, felügyelő üdvözlése 29 
8. Scholtz Gusztáv, bányakerületi püspök lemondása 29 
9. Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök üdvözlése 29 

10. Raab K. esperes, Biszkup B. főjegyző, Schleiffer K. p. ü. előadó lemondása 29 
11. Uj esperességi vezetők üdvözlése 30 
12. Megemlékezés az elhunytakról 30 
13. Kenessey Béla, ref. püspök elhunyta 30 
14. Nagy Károly, ref. püspök üdvözlése 30 
15. A reformáció-jubileumi jelentések kinyomatása 30 
16. A ker. felügyelőválasztás alkalm. kik. szavazatbontó bizottság jelentése . 30 
17. Kongruára vonatkozó miniszteri rendeletek' 33 
18. Lelkészi korpótlék 34 
19. Lelkészi állások tiszta jövedelme 34 
20. Elemi népiskolákra vonatkozó rendeletek 35 
21. Középiskolákra „ „ 36 
22. Tanítóképzőkre „ „ 38 
23. Polgári leányiskolákra „ „ 39 
24. Anyakönyvkiigazítások 39 
25. Vegyes tartalmú rendeletek 40 
26. Államsegély-elszámolást jóváhagyó rendelet 41 
27. Államsegély-utalványozó rendeletek 41 
28. Kerül, tisztv. és biz. tagok megválasztása 1924. szóló megbízással. . . . 41 
29. Meghívó az egyetemes gyűlésre, kiküldöttek választása 43 
30. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása tárgy, a képv.-házhoz benyújtott kérvény. 44 
31. A 3000 K-t meghaladó jövedelmű lelkészek áll. segélye 44 
32. a) Lelkészek terményb. járandóságaira vonatk. egy. gyűl. hat. végrehajt. . 44 

•b) Lelkészek ruházati- és egyéb cikkekkel való ellátása 44 
33. A theol. akadémiák egyesítésének és a theol. fakultás ügye 45 
34. Jelentés az egyetemes nyugdíjintézet nyugdíjasairól 45 
35. Fejérkomárom beadványa a nyugdíj, leik., lelkészözv. és árvák ügyében . 47 
36. Jelentés az egyetemes adóalapi segélyekről 47 
37. Közigazgatási célokra befolyt 7500 K 48 
38. Közalapi járulékok be- és kifizetése . . . .• 48 
39. Hadi kölcsönjegyzés 48 
40. Az egyházegyetem vagyona 1917 végén 48 
41. A Reischel-alapítv., a modori leányiskola és a Selmecbányái tanítóképző 

számadásainak jóváhagyása 48 
42. Kifizetett előlegek és hiányok rendezése 48 
43. a) Letétekből Luther-alapitványnak 286 K 49 

3* 
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Jkvi pont Lanszána 

b) „ vallásos iratok terjesztésére \ 49 
c) Bécsi misszió letéte szórványgondozásra 49 
d) Országos hadigondozó hivatalnak K 706"77 49 

44. Beniczky Árpád alapítványa első évi jövedelme 49 
45. Dr. Baltik F. püspöknek rendkívüli pótlék 49 
46. A Selmecbányái képző 1919. évi költségvetése 49 
47. „ „ „ kertfének jövedelme 50 
48. „ „ „ tanárainak rendk. drág. és az int. szolgáinak ruhaseg. 50 
49. „ „ képzőnek fűtőanyagra előleg 50 
50. Á modori leányisk. 1919. évi költségv. s a tartás- és tandijak fölemelése. 50 
51. A modori leányisk. alkalmazottainak ruhasegélye 50 
52. Az egyházmegyék 1919. évi költségvetései 50 
53. A pozsonyi egyház helyi nyugdíjintézetének évi segélyezése 50 
54. Esperességi segédlelkészek segélyezése 50 
55. A kerület reformáció-jubileumi Luther-alapítványának létesítése 51 
56. Az egyet, reformáció-jubileumi alapítványra befolyt adományok összege . 51 
57. A gyűlési napidijak megállapítása 51 
58. Az egyházkerület H 19. évre szóló költségvetése 51 
59. A szórványbeli hitoktatás támogatására a püspök felhatalmaztatik . . . . 53 
60. Tűzkárbiztosítási szerződés az Első M. Bizt. Társasággal 1928. jan. l- ig . 53 
61. Jelentés a Selmecbányán kezelt alapokról 54 
62. „ a Steiger- és a Kvacsala-alapítványról 54 
63. „ a Baldácsy-alapítványról 55 
64. „ a Reischel-alapítványról 56 
65. Kerületi számvevőszék jelentése 57 
66. Jelentés a missziókról 58 
67. A lapujtői misszió szervezésének napirendre tűzése 61 
68. Tanügyi jelentés 62 
69. Egyetemes leánygimnáziumi szervezet 64 
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