
A LÉVAI

ÁGOST. HITV ALIlÁSÚ EVANGÉLIKUS

ANYAEGYHÁZ

ÉVKC)NYVE
AZ 1896. ÉVRŐL.

.Q: V
~.-=o Ill. ÉVFOLYAM .• =s>
(p ~

SZERKESZ·. ETTE

BÁNDY ENDRE,
LELKf:SZ. .

JÖVEDELME AZ EGYHi\Z NÖVEKEDŐ ALAP'rŐKÉJÉ1'
GYARAPITJ A.

MISKOLGZ.
GEDEON ÉS TÁRSA ICÖNYYNYOMDÁJ"

. 1897.



,

ÁGOST. nrrv AI~IjÁSÚ EVANGÉI~II{US
ANYAEGYI-IÁZ

ÉVKC)NYVE
AZ ] 896. ÉVRŐL.

Q: ::J
~.=o Ill. ÉVFOLYAM. 0=;-<>

eP ~
SZERKESZTE'ITE

BÁNDY ENDRE,
LELKÉSZ.

JÖVEDELME AZ EGYHÁZ NÖVEKEDŐ ALAprrŐKÉJÉT
GYARAPITJA.

MISKOLCZ,

CEDEON ÉS TÁRSA KÖNYYNYOMDÁJA
1897.



Az egyház terjedelme és népessége.

A lévai ágo hitv. ev. egyhá7,kö7,séget alkotják a Léva rendezett ta-
nácsú városban és annak vidékén az alább folsorolandö közsógckhen lakó
ágo hitv. ev. keresztény hivők.

Az egyház népessége: JAva város területén és a közígasgatasilag
hozzá tartozó Lászlé műve (1) és Génye (8), pusztán: 28f) lélek; a vidé-
ken: A.-G.rőrödön 4, A.-Váradon -, A.-Yes7,clén -, Csejkőn -, Dobö-
Berekalja községben és pusztán 8, F.-Győrödön -, F.-Váradon -, F.-
Veszelén 6, Gr.-Apáthin --, Gr.-Kelecsónyhcn -, Gr-Keszin 4, Gr-Lö-
kön 6, Gr.-Mikolán 1, Gr.-S7,ontgyörgyön 2, Gr.-Sí-jőllősön 1, Gr.-Ujfaluhan
9, Gyékényesen -, K.-K{dnán -, K.-Koszmályhan -, K.-Sáróban 1,
K'-Szecsében 15, K.-'l'őrén 8, Marcsfalván -, Mohiban 1, N.- JC'Llnán 7,

N.-Kos7,mályban -, N.-Sá,róhan -, Ni-Szecséu N.-Tőrén --, Nagyo-
don -, Ns-Oroszihan -, 6-Barson 1, ÓV1Lron Sölymoson 16, S7,Ó-
dön L, Tolmacsen --, Uj-Barson 5, Vámos-Ladánybau és a hozzá tartozó
Dobogó majorban 5, ZseJizen 9, Zsemléren 1. Összesen a szórváuyban
112. A7, egész egy bazkösség népessége: 397. lélek.

(

Jegyzet: az egyházközség lélekszámába nincsenek felvéve a kiskoru és Ideiglenesen

itt tartózkodó vidéki tannlók, iparos- és kereskedő segérlek, tanoncsok és a honvéd legénység;

viszont fel vannak véve az itteni családoknak vidéken hasonló minőségbon ideiglenesen tartóz-

kodó kiskoru gyermekei.



Az egyház tanácsa:
( jjá alakult 189-1-ben.)

Az egyház tisztviselői:

a) Élethosszig tartó érvénynyel választva:
Lelkész: Bándy Endre 1894-től (92-től helyettes).
Tanító: Méndöl Ede 1894-től (93-94-ig prébaévre).

b) Meghatározott idetsrtamre választva:
F'elügyelő : Leidetitrost Tivadar 1893-tól.
Másodfelügyelő : Medv eczky Sándor 1893-tól.
Jegyző: Bolemen Lásslö 1896-tól.
Ügyész : J(aszRniczky Kálmán dr. 1887-től.
Gondnok-pénztáros : Ulreich Nándor 1875-től.

. A .tisztviselői karon kívül : Belbuch Lajos, Belcsák Lászlö, Bole-
man József, Fizély Lajos, Fog/el' Lajos, Kern Vilmos, Kovécsil:
Samu, Kriek Jenő, Leideritrost Gyula, Leidenirost Lászlö, Uerlveczky
Károly dr., Okolicsányi József, Skita Sándor, Sioeius Ernő és Tau-
binger Ágoston.

Az iskolaszék:

teendőit a másodfelügyelő és lelkész iker-elnöklete mellett az egyház-tanács
végsí.

//

A számvevőszék:

elnöke: Leidenirost Gyula, tagjai: Fogler Lajos és Okolicsányi
József.

Egyházfi:

Grener József 1885-tőt.

--1.1--



Jelentés az 1896. évről.
.- Felolvastatott az 1897. évi január 31-én tartott közgyűlésen.

Mélyen tisztelt egyházi Közgyűlés!

Az az év, melyre visszatokintűnk, Ma,gya,rol'szág állami életének
ezeredik esztendeje volt. "E~er esztendeje annak, hogya magyárok itt lak-
nak!" Ezt az évet a~ egész 'nemzet együttesen és annak minden' fia kü-
lön-külöu s az e hazáhan élő összes testületek, közöttük erangelikus egy-
házunk is Isten iránt való húlával és reményteljes bizodalommal ünnepelte
meg. Az ünneplés - moudhatnáuk az év kezdetétő! az év végéig tar-
tott. EgyMz:unk, azon kivűl, llOgy közgyülpseilwll mindeu fokon megemlé-
kezett az év jelentőségéről - iskolaibau és templomaiban május 9 és Iü-én
rendezett ezredévi ünnepélyeket. Erről azonhan lévai gyülekezetünkre vonat-
kozólag, részletes en későhb fogok megemlékezni.

A'h ezeredik év új ors'h{tghá~at S új ors'h,íggyülrst is adott nernzetűuknek.
Az új országgyülésre a konuánypárt nagy többségheu jutott he; az il jlúrt,
amel}' iLltal támogatott ministerium nagyon szop igéreteket tett t~g.\hu-
zunknak az államsegély fokozatos emelésére nézve, sőt ezen igl rdl'1 il

királyi trónbeszédbe is fel rette. Vall tehát mit reméuylenünk!
, Hazai evangelilws egyházunk

az elmult évet legnagyobh rös'ht a szervezkedés mnnkájára forditotta.
Az egyetemes gylílés,

molyen az egyházkerület meghiúsából csekélységom is részt vett, oktoher
hó 21., 22. és 23. napjain tartatott Budapesten. A folyóiigyek (·Iillt(í~t;-

sén kivűl fet.árgyalta az "ÜgyJ'l"nclet" , melyet nyomban életbe is léptdeU.
Nagyon fontos tárgya volt e gyűlésnek, ;1, theologiai intézetek egyesitésének
kérdése, mely a kerületeket is foglalkostatta.; a~ egyetemes gyűlés a'h ügyet
a kerületek véleményével együtt visszaküldte il, thoologiai 'akadémiai nagy-
hi7.ottRágho~, hogy n jÖYÜ évi egyetemes gyűlés elé tegyen ismételten je-
1f\111;(·8t. A fontos kérdés valósziuüleg a kerületek kölcsönös féltékenységén:
a, hely kérdésén fog hajótörést szenvedni.

Az egy Iuizkeriilet
szeptemher 23. és 24. napjain Pozsonyban tartotta közgyűlését, mely az
egyM~megyék részéről felterjesztett szabályrendeletekét hagyta jóvá, s folyó
ügyeket intézett el. A politikai községekuek egyházközségekbe való bcosz-
tása és a missiői körök kíkerekítése a beérkezett adatok hiányos volta
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miatt befejezést nem nyerhetett s egy évre el kellett halasztani. A kerü-
leti gyűléssei kapcsolatban történt meg a pozsonyi Iyceumnak felavatása
is, a. mely alkalommal a tudományok múzeája egy kiválö szép s minden
tekintetben megfelelő palotával gazdagodott. Gyámint. gyLí.lés ugyanakkor
tartatott, melyen az új elnökség: Raab Károly és dr. Láng Lajos elfoglalták
állásukat, s a kÖílgyLí.lésengem méltatlant választott jegYílőjévé. Egyházközsé.:'
günk részéről szinte csekélységem vett részt e gyLí.lésen, kiküld et vén arra
jegyzőkönyvi ki vonattal az egyházmegye által s kirendeltetvén a községek
beosztásának és a missiöi körök létesítésének ügyében mint előadó kerüle-
tünk püspöke által.

Az egyházmegye
Nemcsényben gy(Hésezett angusztus ll-én. Egyházmegyei felügyelő nk' szi-
vesen látott vendégei voltunk itt ismét. Az egyházmegyei kösgyűiés bizal-
mat szavazott báró Pronay Dezsvegyetemes. felügyelő-nek azon támadással
szemben, melyet ellene, hazai egyházunk nehány hálátlan tagja, politikai
pártall-sa miatt intézett ; üdvözölte Baltik Frigyest, kerületünk érdemes
püSpi\J,M azon alkalom ból, hogy a kírályi kegy őt a másodosztályú vasko-
rona n'ud adományozása által kitünteté. Elrendelte továbbá eközgyűlés,
h0g.\' llí\ egyhaz.uegyeheli egyházak szabályrendeleteiket készítsék el s azo-
kat 1897. évi május hö I-ig terjeszszék fel. Mint gyámintézeti gyülés sza-
vázott a 'kerületi elnökségre,főesperesünket, Raab Károlyt és a pozsonyi
egyhú71negyei felügyelőt dr. Láng Lajost ajándékozvan meg bizalmával.
Egyházunk részérő! e közgyűlésen az elnökeégen kivül Belcsák Lásslö és
Skita Sándor egyháztanácsosok vettek részt.

Gy ülekeze tünk
a lefolyt 1896. évben szinte ct megszokott tevékenységet fejtette ki. Tar-
tottunk három köz- és hat tanács-, illetve iskolaszéki gyűlést.

Halálozás az egyház tisztviselői körében nem fordult elő; de igen
is részvéttel kell megemlékeznünkkét egyhaztanácsosunknak Fogler Lajos
és Belcsák Lászlónak lesujtö gyászaról, kik közűl előbbi az egyetlen, utóbbi

. a legidősb s mindegyik reményteljes fiát temette el az elmult esztendőben.
Az isteni gondviselés nyujtson vigaszt a gyászbaborult családoknak, egyhá-
7.\101\ munkás szeretete legyen seheiknek gyógyitó balzsama! ,

ITáltózás a tisztviselői karban kétszer is fordult elő; mindkét alka-
lommal a jeg}~ői toll cserélt gazdát. Először ct 12 éven át ezen állást
ügy hu:t,gósággal és lelkesedéssel viselő Pazár Károly áll. képezdei tanár
hf>ly{\11O kellett új embert állítanunk ; majd az alig megválasztott clr. Jfayde
ny1lla. pfÍnzügyi fogalmazó, ki s. titkári kinevezést nyert, hagyott el ben-
uünket s hagyta el állását. Az uj ból megürült jegyzői állásra az augusz-
tus H-~íll tartott kösgyülés Belemán IJ{1sz1ót, egyházunk régi, alapító csa-
ládjáuak ifju sarjadékát választotta meg. - Az egyháztanácsba a leköszönt
dr. Karafiáth Márius helyére Stosius Ernő állomási főnököt egyházunk új
s- mÚJ" is érdemeket sserzett tagját választotta he a kösgyülás.

Ünnepély.ekben is bőven volt részünk az elmult esztendőben. Mint
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minden évben, úgy ez évben is megünnepeltük márczius 15-ét a nemzeti
szabadság e magasztos ünnepét. Részt vettünk szeretett hazánk egész évre
kiterjedő ünnepélyében : mi is szentelvén templomban és iskolában' egy-egy
napot állami létü nk ezeréves fennállásának. Luther halála 350. évforduló-
ján kegyelettel emlékeztünk meg a nagy reformatorröl. E két utóbbi ünne-
pélyről különben külön jelentés számol be.

Kitüntetés is ért bennünket, a mennyiben egyházunkr'a nézve is
kitüntctés, hogy annak három tagját: Leidenfrost Tivadar felügyelőt,' Lei-
denfrost Gyula számvevőszéki elnököt és Leidenfrost Lászlö egyháztanácsost
a királyi kegy magyar nemességgel megajándékozá. Egyhá7, és lelkész sie-
tett örömének és jökivánatainak kifejezésével üdvözölni a, kitüntetett előkelő
egyháztagokat. Itt emlékezhetünk meg arról is, hogyavégbement képví-
selőválasztások alkalmával a lévai választó kerület többségének bizalma
Leidenfrost Lászlót küldötte a parlamentbe, kit szabadelvű programmal vá-
lasztott meg országgyűlési képviselőnek.

Fontosabb körlevelek és átiratok szinte foglalkostattak ben-
nünket ez évben is. Érkeztek hozzánk püspöki pásztorlevelek a millenniumi
egyházi és iskolaiúnuepély- s Luther halála emléknapjának megünnepelése
tárgyában. Püspöki, illetőleg esperesi körlevelek íntézkedtek, hogy ez után
a confinnalt gyermekekről auyaköuyvet vezessünk és a Ielkészi fizetéseket
újból összeirjuk. Minísteri rendeletek közöltettek velünk: a fertöző beteg-
ségek bejelentése - (belügym. 12~2/VI. sz.), egyházunk nevének helyes
használata - (2511/96. sz.), a vallásórák látogatásának ketelező volta -
(17577/96. sz.), a párbérjárandöságnak elévülése - (22830/96. sz.), az
iskolás gyermekek, temetésekre való kirendelésének jttrványos időre vonatko-
zólag betiltása --- (33645/96. sz.), az ismétlő iskolának gazdasági ismétlő
iskolává roeudö átalakitása - (60764/96. sz.) tárgyában. A megyei köz-
igazgatási bizottség is több ískolaügyi határozatot hozott, melyek az isko-
laszéknek megküldettek; ezek közt fontos különösen azon határozat, mely az
iskolai mulasztásoknak két hetenkint történendő kimutatását illetőleg beje-
jontósét teszi az iskolaszékek szigorú kötelességévé.

Mint egy házi irodalm unkre nézve fontos eseményt, nem hagyha-
tom felemlítés nélkül, hogy az "Agostai Hitvallás", melyet eddig csak ide-
gen nyelveIfen ismertünk, megjelent Paulik János budapesti hitoktató ma-
gyar forditásában mint a Luther- társaság kiadványa. 4z érdeklődök a
lelkész útján megszerezhetík,

Az egyház háztartásá nakképe mint az az alább közlendő szám-
adásokból is kítűnik, most már teljesen megnyugtató. AlJ egyház összes
bevétele volt: 3909 frt 64 kr, összes kiadása 3583 frt 76 kr.. tehát a
pénstártnaradvány 325 frt 88 lu. A bevétel és kiadás azért mulja oly
magasan féHH fl, megazokott összegeket, mert az egyház adósságainak kon-:
vertálása következtében 1500 írt mint átmeneti tétel szerepel a megfelelő
cziru alatt. A bevétel és igyapénztármaradvány is azért mulja felül az
előirányzott tételeket, mert a földjövedelem cziménél a mult évi keltségve-



7

tés összeállitásakor csak mínimális összeg vétetett fel, mivel 3, földek még
nem voltak bérbe adva, s ezenkivül a földbór fele a bérlők által a velük
kötött szerződés alapján előre fizettetett be. A háztartásra gyarapitó
befolyással lesznek a következő körülmények: A7, egyház 13 új egyház-
tagra kívetett összesen 51 frt illetéket; (Ezek közül Dubovszky János már
előbb is tagja volt ali egyháznak, de az 1894. és 95. évben távol volt) adóemelés
történt 5 esethen 66 frt erejéig; ali egyház adósságainak konvertálása, ille-
tőleg olcsóbb kölcsön felvétele által kamathan évi 30 frtot takaritunk meg.
Hátrányosan befolyásolják háztartásunkat az aláhbi változások:
Részint halálozás, részint eltávozás kövefkeztében a tagok sorából 10 nevet
töröltünk évi 32 frttal ; apótadót eltörültük évi 99 frt 12 kr. erejéig;
az egyháú illetéket leszállitottuk 4 egyháztagnál 27 frt 87 1\1'1'3.1; az

. egyház földjeit 9 fit 73 krral kevesebbért adtuk bérbe, mint az előző évek-
, ben ; il. bérház egyik lakását és a kertet 1897. augusztus l-től átadtuk
- a tanítönak, minek folytán 80 írttal lesz kevesebb évi bevételünk (97-re

még. csak felével); a közalaphoz 20 frt 58 krral kell ezután évenkint
hozzá járulnunk. -
. Az egJTház vagyona gyarapodott a7, adósság törlesztésre for-
dított összeggel, a tőkésitésre forditott 69 frt 85 krral, egy 27 frt értékű
irodai álló asztal- és szekrénynyel, egy 42 frt 50 krt érő oltárteritővel s
több kisehh heszerzett tárgygyal.

Az áldozatok, malyekkel egyházunk ez évben is életrevalóságáról
tesz bizonyságot, a következők : Egyháwnk adössagaiböl 265 frt 67 krt
törlesztett, mely összegre 68 frt 40 kr. iskolapadok ára és 65 frt 27 kr,
aszfult-jarulék esik. Kamat fejéhen ell évben csak 55 Irt 88 krt fizettünk,
mert csak ali év végéig esedékes kamatot törlesztettül; le, h,ogy azt. ez-
után ct polgári év elejétől a polgári év végéig száruithassuk. Épületek fen-
tartására 56 Irt 94 krt, templomfelszerelés- és fűtésre 68 frt 70 Int,
nagyobb épitkezésekre, javítások- és beszerzésekre 161 frt 78 krt, osztály-
sorsjegyre 30 frtot, tőkésitésre 69 frt 85 krt, iskolai felszerelésre 4 frt
36 jut költött az egyhá»; az ]~vkönyv nyomtatása 32 írt 02 krba került.
Jótékony eiJólm adott a~ egyház: az egyházmegyei özvegy-árva intézetnek 5
frtot, a. Luthor-en.lékro vl írt 50 Jut, az "Ev. 'I'heologusok Otthonv-ának
2 frtot. Mendöl Eae tanítónak a kiállítás megtekinthetésére és az országos
tanítói congressuson való résztvehetésre 33 frt 33 krt, vizsgai jutalmakra
10 frtot, supplikánsoknak 9 frtot, n, pozsouyi irgalmas kérháznak 1 frtot,
nóh. Schleifer Annin volt lévai lelkész síremlékére 50 Irtot, a lévai -tűz-
oltö-egyletnek 3 frtot, az aszódi leányiskolának 5 fr tot, a felső-ozori egy-
háznak 2 frtot, a hatvani egyeHült egyháznak 2 frtot, Mindez összesen :
872 frt 03 kr.

A segélyek, adományok és gyüjtések ell évben sem marad-
tak el. 1. Segély kép : Léva várostól 143 frt 39 krt, a lévai takaréle-
pénztártöl 25 frtot, a lévai uradalomtol 8 öl· fában 40 frtot, összesell 208
frt 39 krt kapott az egyház. 2 . .Adomál~yok folytak be: a) a, jubi-
leumi növekedő elephoz : a templomi perselyben 14· frt, Steyrer An-
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talné (Zseliz)3 frt, Mitschke J ózsefné '2 frt, Kakuk János róm. kath.
kereskedő-segéd 2 frt, 'Paulinyi Gusztáv 2, frt, Bándy Endre uj évi üd-
vozléeek megváltása czimén 2 frt, az előbbi által ajándékozott sors-
jegy nyereménye .23 frt 75 kr., összesen 48 írt 75 kr.; b) a hermonium-
alaphoz: Belcsák László adott 2 frtot, ajándéktankönyvek árából .hefolyt
2 frt 80 kr., összesen 4 frt 80 kr. c) A szegény-alaphoz a lévai temet-
kezési egyesület adott 1 frtot, d) Vizsgai jutalom könyvekre Leidenfrost
'riv adar felügyelötöl kaptunk 10 frtot, e) Léva város a tanító részére
a kiállítás megtekinthetésére adott 12 frtot. f) Szegény iskolás gyermekek
felségélésére a lévai első magyar jétékonyczélu asztaltársaság, mely To-
kody Imre vendéglőjéhen szokott összegyülekezni, 2 öltözet ruhát küldött
körülbelül 12 frt értékben. g) Templomfelszerelésre Gombkötő Gyuláné adott
10 drb csillárgyertyát 80 kr, értékben. Ezeknek összege 89 frt 35 kr.

, 3. Gyüjtés útján befolyt a) Schleifer-siremlékre 49 frt 55 kr.; az
"Evkönyv" nyomtatási költségeíre 36 frt 56 kr., oltártoritőre 42 frt 50 kr.;
összesen 128 frt 61 kr, A gyiijtések részletes kímutatása utóbb következik.

A szabályszerint kirött egyházi illetéknél többet fizetnek saját jöszantuk-
ból: Kiss Alajosné 1 frttal, Stósius Ernő 6 frttal.

Ezen kívül a lelkész kapott fizetése kiegészitéseül, mivel az a zsinati
törvények által megállapitott 800 frt minimumot el nem éri, 100 frt
államsegélyt, a kerülettől pedig vallástanitás j utalomdíja czimén 44 frtot;
a Leidenfrost-család az elmult évben is megműveltette és gondozta a lel-
kész 12 hold szántóföldjét ; a tanitö egész éven át Leidenfrost Tivadar
egyházfelügyelőnél .ebédelt. Az oltártéritöre szükséges " összeget Boleman
Jözsefné gyűjtötte össze dicsérendő busgalommal ; a teritő elkészitésén pe-
dig Belcsák Antönia és Miczi, Boleman Anna és Ilona, Boleman Lászlóné,
Fogler Helén, Gomhkötő Ida, Schwanezer Szidónia, Skita Alexandra és
Wittlinger Erzsébet munkálkodtak fáradhatatlan szorgalommal.

Fogadják mindezen kegyes szívű jóltevők az egyház háláját! Az
Ür pedig jutalmazza meg őket bőségesen az ő gazdag áldásával!

Az egyház népmozgalmi s egyéb statiszt. adatai a következők :
Született: 4 fi és 4 lány, összesen 8, mind törvényes házasságból.

I A szülöttek névsora: Halasi Olga, Lvomszky Julianna, Nyernesok Mária,
Karafiáth Erzsébet Mária Anna, Mellfarber László, Fromberger Gyula,
Lachki Pál, Dreveni Lajos.

Meghalt: 3 férfi és 7 nő, összesen 10. A meghaltak nevei: Kovácsik
Jánosné szül. Gubik Mária, Fogler Arthur, özv. Koch Sámuelné szül.
Weszter Terézia, Mellfarher László, Brehel Jánosné szül, Fítyka Judit,
Kán Mária idegen munkásuő, Gruber Ilona, özv. Kineth Sámuelné szül.
Rennersdorfer Teréz, Mácsai Jakabné szül. Páles Teréz és Mácsik István.

Corfirmetio az elmult esztendőben nem volt.
Hirdettetett: 1 egyező vallású, 2 vegyes vallású pár és pedig: Bal-

bach Árpád és Niemeczek Katalin (r. k.), Boleman László és Schleiffer
Frida (Misérd, Pozsonym.), végűl Csekey János (ev. ref.). és Zvara Mária.

Eskettetett : 2 vegyes vallásu pár. .

..
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Urvsosorével élt: 85 férfi és 97 no, osszesen 182.
Avatáson volt 4 nö és pedig: Bretka Györgyné, Lvomszky Jánosné,

N yemcsok .Tózsefné és From berger Gyuláné.
Attért tőlünk 1 férfi: Roxer János : hozzán]; nem tért át egy sem.
Tan ügy. Az 1895/96. tanévben elemi, iskolánknak 27 növendéke

volt és pedig: 16 fill és II lány; ezek közül : 26 {Lg. h. ev., 1, ev. ref. ;
25 helybeli, 2 vidéki; 2 töt-, a többi magyar anyanyelvü ;' évközben ki-
maradt 3, az év végéig járt 24.

Az évzáró vizsga [unius 20~án tartatott meg a, felügyelő urakat he-
lyettesitő Skii« Sándor egyháztanácsos jelenlétében több szülö és tanügy-
barát élénk' réssvéte mellett.

Az eredmény legyen feltüntetve az alábbiakban:

N é v Előmenetel

1. osztály.
Bázlik Gizella
Boleman József
Fizély Olga _
Gercsula Dániel
Lachki Elek _
Líptak János _
Novak MargiL_
Vrecznik Zsuzsánna

II. osztály.
Belcsák Ilona _
Falat Etel (N.-Szelezsény)
Gercsula József

Ill. osztály.

Bázlik Mari
Bretka János _
Fizély Imre
Kriek Ilona _
Lamer Mari ev. ref.
Milecz Adorján (Fajkürth)
'I'rommsdorff Lajos.,; ___
Zvara István _

v. osztály.

Farbák Vilmos
Fizély Ödön _
Gercsula István
Lichner Gyula
Macsuba Juli _
Medveczki Laszlö
Osztroluczkí János _
Zvara Erzsi _

Erl,ölcsi
viselet

jó
jó

dicséretes
tűrhető

dicséretes
jó
jó

tűrhető

; dicséretes
ki

jó

jó
jó
jó

dicséretes
dicséretes

tűrhető
tűrhető

ki
dicséretes

jó
tűrhető

jó
dicséretes
dicséretes

jó

I Szorgalom

ki

ma
kitartö
változó
változó
változó
változó
kitartö
változó

változó
valtozö
kitartó
hanyag
kitartó
változó
változó
változó

kitartö
ma

kitartö

ma
kitartö
kítartö
változó
kitartö
kitartó
változó
hanyag

jó
jó

jeles
elégtelen

jeles
jó

elégséges
elégséges

jeles
radt

jeles

radt
jeles
jeles

jó
jeles
jeles

elégséges
elégtelen

radt
jeles

elégséges
jó
'ó]

elégséges
jeles

jó
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Tehát a 24 növendék közül
elsőrendű magaviselethen 8, szorgalomban 10, előmenetelben 10;
másodrendű " 11, " 12, " 7 ;
harmadrendű " 5, " 2, " 5 ;
negyedrendű " '" ,,2.

A vizsga végeztével Leidenfrost Tivadar felügyelő szivességéhűl 9 drb
könyv osztatott ki a jobb magaviseletű és szorgahnasabb növendékek közt
1 O frt érték ben.

Az egészségi állapot az elmult tanévben nagyon kedvezőtlen volt.
Több egyes megbetegedés fordult elő, mely miatt a növendékek egyenkint
is nagyon sokat mulasztottak; az év elejón pedig vörheny-járvány míatt iL

város többi iskolaival együtt a mienkbeu is október 21-től november 25-ig
szünetelt a "tanítás,

A rendes elemi iskolai tárgyak tanításán kivül részesültek a növen-
dékek torna- és játékoktatásban, s gyakoroltak magukat a kertészethen.

A megnyilt 1896/97. tanévben tanköteles volt:
6-12 éves 13-15 éves 6--15 éves a lélekszam

fiu lány összesen fiu lány összesen fiu lány összesell hány %-a?
Helyben: 20 12 32 9 iJ 14 29 17 46
Szörvanyban: 8 ' 4 12 2 3 :/ 10 7 17

Összesen: -:-2-8--1-6~)'--4-4--1~1---8--1~!)---:-3-:-9--:":-)4--6-:-3---1-b-·-

Ezekből iskolába járt
saját idegen

elenlibe elenlibe nolgáriba~r:.'::~ magántanult nem járt
fill lány össz. fiu lány ossz. lány fiu fiu lány össz. fiu lány ossz.

Helybeli 8 10 18 8 2 10 2 s . 1 1 3 3 6
Szórvanybeli 1 1 2 7 [} 12 1 1 1 - 1 1

Összesen: 9 II 20 15 7 22 2 10 2 2 3 4 7
Elemi iskolánk ba járt 2 idegen illetöségü és 1 más vallású.
A Léva város területén levő nem ágo hitv: ev. iskolába Jaro

növendékeink velléeokteuisárál és vallástani vizsgájáról a következök
ny ujtanak fel vilűgosítast:

A gymnasiuD.J négy felsőbb osztályának növendékei együtt heti két
órában bibliaismertetést tanultak és pedig ó- és újszövetségi részt a "Sá-
rospataki irodalmi kör" által kiad ott "Bibliai Bevezetés" czimű tankönyv
nlapján. Az ismertetett könyvek elolvasása a növendékeknek erkölcsi köte-
lességévé volt téve, kik a könyvek tartalmáról főleg a történeti könyveknél
tartoztak beszámolni. - A négy alsó oszt{L1yszinte egy csoportba osztva,
heti 2 órában bibliai történetek et és bibliai ismertetést tanult és pedig ez
évben az uj szövetségi részt. - A bibliaismertetésnél a fentebb emlitett
tankönyvet hasznúlták növendékeínk, a bibliai történeteket pedig magából a
bíbliáböl tanultálc Mindkét csoport vizsgá,ja junius hó 12-én tartatott meg
Leidenfrost Tivadar felügyelő és Skita Sándor egyháztanácsos jelenlétében,
a midőn a növendékek vallástani osztályzatát a következőkép állapítot-
tuk meg:



I<riek Sándor jeles
Stosius Károly jeles
'I'aubinger Árpád _ _ jö
Ulreich Lászlo jö

Tehát 18 növendék közül jeles osztályzatot (1) nyert 8, jót (2) 8,
elégségest (3) 2.

Az éllemi ienito-képezde növendékei (míudannyían 1. és II. év-
folyambeliek) heti 2 órában egyetemes és hazai egyháztörténetet tanultak
a lefolyt tanévben. Vezérfonalul Berecsky Sándor tankönyvet használtuk,
melyet kivált a fontosabb részeknél magyarázat utjáu bövitcttünk ki. A
ViZSglLtjunius hö 18-án tartottuk meg Skita Sándor egyháztanácsos jelen-
létében, a midőn a növendékek következőkép osstúlyostattak :

1. évfolyam II. évfolyam.
Justus Oszkár jeles Flórián Géza elégtelen
Keviczky Sándor jó. Maesulla János elégséges
Mendöl Ernő (ism.) ___ elégséges

Tehát jeles (2) osztályzatot nyert 1, jót (3) 1, elégségest (4) 2,
egy pedig elégtelen (5) oszüUyzattal javíto vizt:>gára, utasittatott, melyen
osztályzatát elégségesre javította.

A róm. kath. polgári leányiskola 1. II. osstályoa növendékei
(felsőbb osztályosok nem voltak) heti 2 órában egyetemes és hazai egyház-
történettel foglalkostak, Raab Károly tankönyvét haszn lLlván vezérfonal
gyanánt, A vizsgát j unius hö 17 -éu tartottuk meg Sk ita, Sándor egyház-
tanáceos jelenlétében. A növendékek a következő osztályza.tokat nyerték:

I. osztály: Szádovszky Herruin jó.
II. osztály: Boleman Janka kitüuő, Fizély Margit kitűnő, Liptai

Ilona jö,
Igy: négy növendék közűl 2 kapott kitűnő (1), kettő pedig jó (3)

osztályzatot.
Az éllemi gyakorló iskolába járó ágo h. ev. növendékek junius

18-án állottak meg a vallástani vizsgát, szinte Skita Sándor egyháztaná-
csos jelenlétében. Tananyag volt iLZ 1. és II. osztályban: vallási alapismeretek
beszédértelemgyakorlat alakjában, imádságok a tíz parancsolat s az apos-
toli hitvallás beemlézése. Ezenkivül a növendékek figyelme a harmadik

I. osztály.

Belcsák Andor ___
Boleman Károly ___
Horváth Sándor magant. _
Kriek Dezső _
Kriek Lajos ___
Mauks Sándor ___

jó
jó

jeles
'ó]
jó

elégséges

- II -

v

ll. osztály.

Laellki János • elégséges

Ill. osztály.

IV. osztály.
Belcsák Sándor
Samóczay Béla

V. osztály.
Leídenfrost Sandor
Mauks Imre

jeles
jeles

jó
jó

VI. osztály.
Mura nyi Géza ___ jeles

VlIl. osztály.

Leidenfrost Ernő
Muranyi Ődön ___

jeles
jeles
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osztály tananyagúra, nevezetesen annak egyes könnyebb és megkapöbb
részleteiré volt irányitva. A Ill. osztály tananyaga volt: ö- és ujszövet-
ségi bibliai. történetek és a tiz parancsolat magyarázata, 'I'urcsányi Andor
Bibliai történetek 1. rész. ez. tankönyve nyomán. A IV. osztály tananyaga :
ö- és újszövetségi bibliai történetek, az LÍ ri ima és apostoli hitvallás
magyarázata és a szentségek ismertetése. 'I'ankönyvül használtuk Turcsányi
Andor' Bibliai történetek II. rész cz. könyvét. A növendékek aíl alábbi
osztályzatokat nyerték:

II. osztály Belcsak Károly jö
Keru Vilmos jö Lengyel Béla jö

E .szerint 2 növendéknek osztályzata jeles (1), 6 növendéké jó (2).
A növendékek száma 8.

A róm. kath. elemi fiuiskolának is volt egy ágo h. ev. növen-
déke: Dreveni János, a ki azonban a vallasórákat nem látogatta, vizsgá.t
nem tett s igy oSí\tályzatot sem nyert, hanem ismétlésre utasíttatott.

A kereskedelmi tenoncziskolenslc az elmult tanévben ágo h.
ev. növendéke nem volt.

Az iparos tenoncziskoléban 7 növendékünk volt. Ezek beszélge-
tés alakjában általános vallási ismeretekkel foglalkoztak, s ezenkivül futó-
lag átvették az Ó szövetségi bibliai történetek et. Tankönyvet nem használ-
tunk. Vizsgájuk Skita Sándor egyháztanácsos jelenlétében junius hö 14-én
folyt le, midőn a növeudékek a következőkép osztályoztattak.

I.osztály
Kern Oszkár ___
Medveczky Károly ___
Lengyel János ___

jó
___ jeles

jó

1. osztály
I

Farbák János __ ___ jö
Schmiedt Mátyás .__ jö
Varga István elégtelen

II. osztály
Hlavacsek József ___ jö
Farbák Rezső ___ jó

lll. osztály
Frohreich Ernő ___
Tauhinger Laszlö .:':

jeles
jó

IV. osztály

Ill. osztály.
Szladkai Zsigmond
Zámböi Károly _

jeles
jeles

Tehát 2 növendék nyert jeles (1), 4 jó (2) és 1 elégtelen (4)
osztályzatot.

A vallástanitás még mindíg csak úgy volt eszközölhetö, hogy a lelkész
egyik szobáját engedte át e czélra,



AZ EZREDÉVI ÜNNEPÉLYEK.

Drága magyar hazánk fen állásának ezeredik évében a honfitársak mil-
liöival ünnepet ült a hazai evangélikus egyhá7. és abban a lévai kísded
gyülekezet is.

Az ünnepélyek a dunáninueni egyházkerület püspökének f. é. 861. és
1073, számu főpásztori körlevelei alapján két napon tartattak és állottak
iskolai és egy házi ünnepélyból.

1. Az ískolaí ünnepély.

A'!. iskolai ünnepély május hö 9-én folyt le az iskolaszéld elnökség,
több egybá'!.tanáesos, illetőleg iskolaszéki tag és a gyermekek szülöínek
érdeklődő részvétele mellett. A'/. ünnepély három részbül állott, ll. m.:
1. halaado isteni tiszteletbűl, 2. a tulajdonképeni iskolai ünnepélyhűl és
3. kirándulú,slJól.

1. R,eggeli 8 órakor a gyermekek ünnepiesen öltözve sa" Magyar
Tanítók Ferencz J özsef Háza" által kiad ott "Arpád -jelvényekkel" diszítve,
magyar ozímerrel ellátott nejnzeti lobogó alatt a templomba vonultak, hol
a lelkész alkalmi imája előtt a Hymnuszt, utána a Szözatot énekelték. Az
oltár és szészék nemzeti színű terítékkel "olt bevonva.

2. A tulajdonképeni iskolai ünnepély a nemzeti lobogókkal, állam-
esimerekkel és zöld galyakkal szépen feldíszített tanteremben a következö
tárgysorozattal folyt Ie: a) Az iskola növendékei elénekelték a Hymnust.
b) A lelkész az ískolaszéki elnökség nevében mognyité beszédet mondott,
c) Inzédy Lásslö "E7.er év" czímű költeményét szavalta Milecz Adorján
III. oszt. növendék. d) "A honfoglalás és a magyar nemzet ezer éves éle-
téről" értekezést olvasott Mendöl Ede tanító. e) Magyarország megkoszo-
nízott térképénél a hazát ismertető beszédet mondott lj'izély Ödön V. o. n.
f) Lévay Mihály "Hazám" czimű költeményét szavalta Bretka János III.
o. n. g) Doppler Károly "Honfidal "-itt énekelték a növendékek. h) Vida
József "Tatáljárás" czímű költeményét szavaltak. Zvara Erzsi V. o. és
Látner Mariska III. oszt. növendékek. i) Czuczor Gergely "Hunyadi" czimű
költeményét szavalta F'izély Ödön V. o. n. j) Kuthen "A látnok" czímű
költeményét szavalta Belcsák Ilonka II. oszt. növendék. k) Tóth Kálmán
"Előre" ozímű költeményét szavalta Fizély Imre III. o. n. 1) Tóth Kál-
mán "Ki volt nagyobb" cz. költeményét szavalta Lichner Gyula V. o. n.
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m) Büttner Lina "Ki volt nagyobb" ez. költeményét szavalta Maesuha
Julisim V. o. n. n) Alkalmi beszédet mondott Osztroluczki János V. o. n.
o) A lelkész bezáró beszédet mondott az iskolaszéld elnökség nevében.
p) A növendékek elénekélték a "Szóímt" -ot.

A tárgysorozat befejeztével a közönség és a gyermekek a templom és
iskola ud varára vonultak s az iskolnszéki lelkészelnök rövid szavai után
az ezredévi ünnepélyek emlékére ültetett 5 dio- és 10 vadgesztenye- fának
nevet adtak. Hét vadgesztenye a hét vezér nevét kapta; két diófa közül
egyik Á rpú,d, a másik István nevét viseli; ismét három vadgesztenye IGd-
mán, Béla (IV.) és Lajos (Nagy) királyok nevéről neveztetett el; egy
diófa MiLtyás nevet kapott; a templom előtt álló két diófa Péter és PáJ
apostolok nevével jelöltetett meg.

Ezzol a délelőtti ünnepély véget ért.
3. Délután az iskola növendékei, a lelkész, a tanító, a szülők s más

érdeklődő vendégek kiséretében, katonai szakaszban nemzeti lobogókkal
a város utczáin keresztűl kirándultak a lévai uradalomnak Dohö-Berekníja
nevű majorjához tartozó erdőbe, 1101 az: utóbb megérkezett Leidenforst
'I'ivadar felügyelő és néhány szülű szivességéből, (1, gyermekek gazdag
uzsonnában részesültek, azután lapda .. és egyéb tornajátékokkal töltötték
el a nap hátralévő részét. A kies fekvésű erdöböl a gyermekek és vendégek
alkonyatkor indultak vissza a városba.

Ki- és bevonulás közben a gyermekek a "Szitytya vitézek" kezdetű
indulót daloltak.

II. Az egyházi ünnepély,

Az egyházi ünnepély másnap, május 10-én a rendes isteni tisztelet
keretében folyt le. Kezdődött d. e. 10 órakor . ..Az oltár ÓS szöszék nemzeti

I színű terítékkel volt letakarva . ..A'hegyháztanács határozatából az elnökség
beszerezte Santha és Zabrak alkalmi énekeit 200-200 példányhan s ezek
szolgáltak alkalmi énekül.

..As első ének után (Zábrak D.) következett az alkalmi oltári ima, s
oltári szent ígéül a 66. Zsoltár 1-14. versei. Sántha énekének elhangzása,
után következett az egyházi alkalmi beszéd, melynek tartalmi kivonata a
következő :

Ünnep van a hármas halom alján; a négy folyam öntözte magyar
haza ünnepi diszt oltott. Paloták, kunyhók felékesítve, városok, falvak
lobogó-díszben. Ünnepelnek iskolák, egyházak, egyletek és hatóságok. Disz-
gyűlések, emlékfák és oszlopok, országos kiállítás mind azf jelenti, hogy
nem köznapokat élünk. Minde7. azért, mert ezer éve, hogy elfoglalta mai
hazáját a magyar. Ezer év óta véd hennünkot Isten gondviselő karja e
hazában. ..Azért ma legméltóbban a felolvasandö szent igéket vehetjük
ajkainkra s tehetjük elmélkedésünk t{Lrgyáya:

Text.: Sámuel L, 7-12.
"Mindeddig segítséggel volt nekünk az Úr!"
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Ennek tudatában :
Ébredjen sziviuikben a mal ünnepen

1. Magasztos öröm és bennső forró hála,
II. Rendíthetlen bizalom és törhetlen remény,
HI. Nemes elhatározás és szent fogadalom.

** *
1. Öröm tölti el a szívct, ha meggondolja az ember, hogy míly hosszú

ülö az az ezer év ; hány ország ment azóta tönkre, hány nemzet tűnt el a
történelem szinpadáröl, s hazánk Isten gondviselő kegyelméből fenáll, nem-
zetünk él s mi, a magyar nép most élő gyermekei részesei vagyunk e
magasztos ünnepnek. Örülünk, lllert mindeddig segítséggel volt nekünk az Úr!

És ha meggondoljuk, mily nagy nehézségekbe ütközött a honalapítás
tervének keresztülvitole itt a kelet és nyugat harczmezején, ezen tejjel-
mézzel folyó Kel naán ban, melyre minden nemzet sóvár szem mel tekintett,
s ez a magyarnak mégis sikerült ; ha, vísszatekíntünk a hazánk ezer éves
életében lefolyt magasztos eseményekre, melyek félelmessé, tiszteltté tették
a magyar nevét, kiszélesítették az ortlzág határait; ha, a jelen előhaladására
tekintünk: magasztos öröm tölti el lelkünket s hálatelt szívvel imádkozunk:
Atyánk, Te voltál nekünk' mind ez ideig segítségül!

Ha ezredéves történetünk gyáselapjaíra irányitjuk figyel mün ket, s l(Ltjnk,
hogy mily sok ellensége volt itt a magyarnak s mily sokszor fenyegette
e hazát s nemzetet a végső pusztúlás veszélye: tatár, török, zsarnokság,
- "és annyi balszerencse közt oly sok viszály után - - - él nemzet

'e hazán" : - nem tudjuk, hogy valjon a magasztosjörömnok vagy a benső
forró hálának érzete dobogtatja-o erősebben kelileinket, hogy ily nehéz
napokban is míndenkor segitséggel volt nekünk az Úr!

I

** *
II. De eltölti szivünket e napon még: rendíthetetlen bizalom es törhet-

len remény. A ki nekünk míndeddíg segitséggel volt, a ki honkereső őseinket
e szép haza földére vezérlé; a ki az ő szt. fia tudományának terjesztése
által e drága hont bistos alapokra helyezé; a ki az evangéliom tiszta fé-
nyének felragyogtatása által e nemzet polgáriasodását és előrehaladását
blstositá ; a ki a török és tatár pusztításai ellen adott e nemzetnek
önfeláldozó harczosokat és lánglelkű vezéreket; a ki az eltiport szabadság
védelmére annyi kimagasló hőst s annyi lelkes bajnokot támasztott e nemzet
fiai közül ; ct ki mindez ideig segitségül volt nekünk, védelmezvén bennün-
ket a külső és belső ellenség ellen: a világok fentarteja és a népek gond-
viselője nem fog elhagyni bennünket ezutáura sem. Bizzunk őbenne
rendületlenül!

Ezen istenben helyezett bizalommal méltán párosul aszivünkben
ébredő törhetlen remény, annak a reménye, hogy drága hazánk fenn fog
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állani s nemzetünk e sokat szenvedett és sok dicsőséget aratott magyar
nemzet élni fog e honfivérrel megezentelt földön, a jövő ezredévben is.
Ezen reményre feljogosit bennünket multunk s jelenünk; ezen reményt
erősiti 'bennünk a magyar nép nemzeti erényeinek ismerete. Államalkotó
ereje, melylyel itt hazát tudott alapitani egy ezredévelőtt; hazaszeretete,
melylyel a megszetzett földhöz ragaszkodott; vitézsége, melylyel a haza

\ .

védelmében csodákat művelve harczolt; vallásossága, melynél fogva ép oly
nehezen vált meg Hadurtöl, mínt a mily félelemmel s szeretettel imádta
az uj vallás Istenét. Józan értelme, melynél fogva befogáuta a nyugoti
műveltség eszméit s ma sem zárkózik el a felvilágosodás szellemének fény- ,
sugarai elől: mindmegannyi nemzeti erények biztosítják a magyar nép
további fennmaradását. Reméljük hát - hiszen eddig is segitséggel volt
nekünk ar. Úr, - hogy mindínkábh közeledik a tejjesüléshez a Iegnagyobh
magyarnak jóslata: "Magyarország nem volt, hanem lesz"!

** *
HI. De hogy e remény megvalósuljon : támaszszon a mai ünnep szívünk-

ben nemes elhatározást és szent fogadalmat. Ar.t az elhatározást és foga-
dalmat, hogy e drága hazát ezután is szeretni fogjuk s annak javán, fel-
virágoztatásán munkálkodni meg nem szününk. Őseink oltárt emeltek, midőn
az uj haza földére tették lábaikat; emeljünk .mi is oltárt szivünkbe s az
legyen emlékeztetőnk azon n~mes elhatározásra és szent fogadalomra, hogy
a mig élünk: félni fogjuk az Istent; tisztelni fogjuk a megkoronázott alkot-
urányes királyt s szeretni fogjuk a hazát, melynek határán ldvül· nincsen
számunkra hely. Az ezredévi ünnepélyek alkalmából a nemzet fiai fákat
ültetnek: ültessünk mí is szivünk kertjében harpm-fogadalmi fát, malyeknek
egyikén teremjen az istenimádásnak, másikán a királytiszteletnek, har-
madíkán a hazaszeretetnek szép és becses gyümölcse. Az ezredévi ünne-
pélyek alkalmából a nemzet fiai emlékoszlopokat emelnek: emeljünk mi is
szívünkben emlékoszlopot a tiszta vallásosságnak és .önzetlen hazafiságnak
fehér márványából ; véssük bele e napnak emlékére a hallott igéket - mind-
eddig segítséggel volt nekünk az Úr - a hazaezeretetnek pirosló láng-
betűivel: koszorúzzuk meg azt e napnak emlékére a hazafiúi remény örök-
zöld babérkoszorújával, Keljetek fel sirj ait okból , jöjjetek és legyetek tanui
ez elhatározásnak és szent fogadalomnak, honszerző ösapák! Segélj, hogy
e nemzet gyermekei megtarthassák fogadalmukat -- Isten, ki nekünk mind-
eddig segítségűl voltál! Ámen.

A beszéd után alkalmi ima következett, malyben a beszéd tartaimához
képest színte az öröm és hála, a bizalom és remény, az elhatározás és
fogadalom képezték a vezérm:zméket.

Áldás után a "Hymnus" eléneklésével az ünnepély- 'véget ért.
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Luther halálának 350. évfordulója.
Luther halála 350. évfordulójának megünneplését az egyetemes gyűlés

határozta el. Ennek értelméhen kaptu le a püspöki pásztorlevelet, mely a
nevezetes nap megünneplésére s ugyanakkor offertoríum tartására felhivott
henuüuket, Februát hó 18-án volt 350 éve, hogy a Mgy reformater örök
álomra lehunyta szemét ; :lZ ezután l;:övetkmr,ő vasárnapou február 23-án
ünnepeltük meg il gyás7.esemény emlékét startottunk offertoriumot, mely
egyházunkban 4 frt 50 krt, az egész egyházkerületbol1 581 frt 44 krt
eredményezett. Ez összeg Lllther-alap czimén az egyházkerület kezelése
alatt marad s jótékony czélt fog szolgálni.

Egyh:ümnkban az ünuepély lefolyása a következő volt:
1. A győri énekes könyv 27. számu éneke.
2. Oltári ima, Gyurátz agendájából (bőjt 1. vasárnapi) és oltári

igékül a bőjt 1. vasárnapi evangeliomo
3. A győri énekes kÖll.F 153. sz. énekének első 5 verse.
4. Egyházi beszéd bőjti vonatkozású bevezetéssel, Zsid. 13., 7. (, Meg-

emlékezzetek a ti előttetek járökröl, kik néktek széltak az Istennek beszédét:
kiknek kövessétek hiteket, meggondolván minémű vége volt az ő életöknek")
alapján a küvetkező felosztássa! :

Mikép ünnepeljük meg a nagy reformátor halálának évfordulÓját?
1. Emlékezzünk meg ő róla, ki nekünk szoiie Istennek beszédét.
2. Kövessük az ő hitét.
3. Gondoljuk meg minemli vége volt az ö életének.
Az első részben utalás történt arra, hogy önző lelkek, kik nem Isten

dicsőségét, hanem a saját dicsőségüket keresték, megfosztottak a keresz-
tény népet a szent evangeliumtói és annak áldásától; a gyertyát a véka
alá rejtették. Luther a gyertyát kívette a véka' alól s a gyerty:ltartóra
helyezé, hogy megvilágirsa a lelkeket. Itt történt utalás a 95 tételre,
Luther tanári és lelkészi működésére, továbbá a. bibliának nérnet nyelvre
való leforditására, - A második részben Luther vallásos neveltetéséröl s ct
henne hatalmas fává növekedett rendithatlen hitről volt szö. Itt nyert fel-
említést: Luther többszöri kihallgattatása. vitája s ct wormsi birodalmi
gyűlésen történt megjelenése. - A harmadik résznek tartalma volt Luther
végsöperozeinek ecsetelése, némely elfogult róm, kath. irö erre vonatkozó hazug
hiresztelésének megczáfolása. -- Végíil befejezésként buzditás történt Luther
hitére és egész életére való hivatkozással arra, hogy csak az igazaknak halála
lehet' oly csendes, oly nyugodt. A beszéd után hőjti ima következett Gyúrats
agendajaböl, melyhez a:6 ünnepély tárgyára vonatkozó rész hozzácsatoltatott.

Az Úri ima és áldás elmondása után a főének két utolsó versének
eléneklésével az ünnepély véget ért.
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Bevétel - Pedezet. Kivonat a lévai ágo h. ev. egyház
Elö- Eredmény EIÖ-

A tárgy megnevezése
irányzat

1896-ban
irányzat

, 1~96-ra 1897-re

írt Ikr. írt Ikr. írt Ikr.
A) Rendes

I. Ingatlan okból :
Lelkészi földek jövedelme --- --- (24°1-) (210-) (58:-)
Fgyház! földek jövedelme --- --- 2481- 502 58 844156
Házbér --- --- --- --- --- --- 2101- 211 - 176 --

II. Tőkék jövedelm ei --- --- --- 30- :2.8B9 301-
Ill. Segély /

208139 20839 208139--- --- --- --- --- ---
'751-IV. Iskolai --- --- --- --- ..-- --- 100- 701-

V. Persely és offel't. ___ --- --- --- 901- 92184 90 --
VII. Temetői sirhelyekért. ___ --- --- 101- 40-

80)=VIlI. Egyháztag ok járuléka készpénz 8001- 924i30
I IB) Rendkivüli I I I

X. Befizetett alapitványok --- --- - - - - - -
Xl. Vagyoneladtisból ___ --- --- --- - -- - - - -

XII. Adományokból --- --- --- --- . 60 - 221 16 50 -
XIV. Különfélék --- --- --- --- --- - - - - - -

XVII. .' Kölosönvett terhelő tőke - - 1500 - - ---- ---

XX. Idegen pénz:
1. gyá mint, a) persely --- --- --- 8- 8- 8-

» bj gyüjtés --- --- --- 16 -- 815

1

16 -

» ej offert. --- --- --- 4- 885 4-

"
dj kamat --- --- --- - 80 1 10 1 10

2. tanulök 15 krjai ___ --- --- --- 450 330 360
3. egyéb czélokra gyüjtes --- --- - - - -

325[8SNI. é. pénztármaradvány --- --- I 76 58 76 58

I .Ősszescn : 1856127 B909 641 2127 5B

I

1,

J J J
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1896. évi 8zámadásaibóI. Kiadás - Szükséglet.

Elő- Eredmény Elő-
irányzat irányzat

A tárgy megnevezése 1896-ra 1896-ban 1897-re

frt Ikr. frt Ilu. frt Ikr.

A) Rendes I
1. Személyi illetmények: '-

l. Lelkésznek: aj földjövedelme ___ (240 -) (240 -) (58 -)

"
dj fajarandósaga ___ 60 - 54 12 54 12

"
fj készpénzben --- 400 - 400 - 400 -

2. Tanitönak : aj készpénzben --- 400 - 400 -- 400 -
"

b] íajarandösag --- 20 - 20 - 20 -
3. Egyházfinak: készpénzben --- 40 "- 40 - 40 -VI. Iskola, tan ezerek, fütés --- --- 65 - 49 12 65 -VII. Adók: 1. állami --- --- --- --- 105 51 101 86 lOl 96

"
3. egyenértéki --- --- --- 18 99 J8 80 18 80

." 4. útadó --- --- --- --- 640 640 640

" 5. nyugdijadó --- --- --- 12 -- 12 - 12 -

vm_1 Egyházkormányzati: -
l. egyházmegye- s kerületnek --- 15 - 15 - 15 --
2. közalaura --- --- --- --- --- i~I~~20

581
20 58IX. Tűzkár-biztosítás ___ --- --- _._- 13 18 13 18X. 4dósságok kamatai --- --- --- 100 - 55 88 . 78 -XI. Epiiletek fentartása --- --- --- 60 - 56 94 60 -XII. Templomfelszerelés és fűtés --- 30 - 68 70 30 -

XIII. Nyomtatvány, irodaszer, posta ___ 15 - 22 86 20 -

XIV. Jótékony ezélok: I
l. egyhm. özvegyárva-intézetnek --- 5- 5- 5-
2. _egyéb czélokra --- --- --- --- 20 - 121 83 20 -

XV. Különfélékre ___ --- --- --- --- 50 - 40 49
.
501-

B) Rendkivüli
I

XVI. Nagyobb épiik., javítás, beszerzés 100 - 230 18 400 -XVIII. Különfélék --- --- --- --- --- 50 - 36 - 50 -
Behajthatlan egyházi adók leírasa ___ - - (2 -) - -

XX. Visszafizetett terhelő tőkék --- 170 - 1695 27 154 39XXI. Tőkésités --- --- --- --- --- 30 - 69 85 30 --

XXIII. Idegen pénz:
1. gyámint. aj egyházmegyének --- Hl 4Q 21 95 18 45

"
b] segélyekre --- --- 4- 4- 4--

"
ej tőkésitésre --- --- - - - - - -

"
dJ költségekre --- --- - 15 - 15 - 15

2. tanulök 15 krjai --- --- --- 450 360 360
Pénztármarad vány --- --- --- 18109 325 88 36.90

Összesen:

\
1856127\ 3909164\ 2127153

2*
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Cselekvő vagyon. A lévai ágo hitv. ev. egyház
Jövedelmező

Nem j ö- Összesen Jövedelm evedelmező határozott szabad ren-
czélra delkezésre

frt Ikr.-írt--Ikr -rrt-Ikr. -rrt--Ih. ~~-----------------7----~~----~~--~~----+_7_--~-
I I I I I

Czim

1. Ingatlanok:

1. Templom
2. Iskola-épület
4. Paplak
5. Egyh. földek, rét, szölő
6. Lelkészi földek
8. Bérház

4000 --
800-

5200-

- - - - 4000 - - -
- - - - 800 - - -
- - - - 5200 - - -
- - 4950-- 4950 -- 344 56

2600 - --- -- 2600 -- 58 -
- - 3000 - 3000 -- ]76 -

II. Ingók:

1. Templom-felszerelés 5UO- - - - - 500 - - -
2. Iskola-felszerelés 356 10 - - - -- 356 10 - -
3. Bútorok 47 - - - - -- 47 - -- -
4. Könyvek 20 - - - - 20 -- - --

IV. Pénzértékek : I
1. Takarékkönyvek ",.-

1
:~2115

611 92 714107
_~91492.Követelések, hátralék ol, --- 395194 395194

6. Készpénz - 32(í 88 32588
Összesen: I 1092311°1 27021151 928~1741229081991 G08105
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vagyon-méplegB 189B. deDz. 31. Teher-vagyon.

1. Kölcsönvett terbelő tőke _
2. Tartozások (asphalt-jarulék)

Ősszesen :
Levonva ezt a sza badrendelkezésre jövedelmező vagyonból
Marad szabadrendelkezésre jövedelmező cselekvő-vagyou _
Hozzáadva a határozott czélokra jövedelmező vagyont _
Az összes jövedelmező vagyon ___
Hozzáadva a nem jövedelmező vagyont ___
Összes cselekvő tiszta vagyon ___

400'-
211'92

67'93
25:25

8'97

714'07

1500 -
21758

1717158
ct2i;lil 74

___ 756GI16
2702115

--- 10268131
___ 1092310

---2illli4l

1. Jegyzet. Az egyház tökéi:
1. Néh. Dezséri Boleman János és neje, sz. Braumüller Mária alapitványa
2. Jubileumi növekedő alap ___
3. Harmonium-alap ___
4. Gyámintézeti töke ___
5. Szegény-alap __ __ ___

Összeson :

2. Jegyzet. A jubileumi növekedö alapot eddig gy nrnpitoitélc :
Gombkötö Gyuláné _o/' 1-
Egy névtelen hajadon 5'-
Ulreich Nándor 20'50
Bándy Endre___ 3~N::!

I Kakuk Jánoa.róm. kath. kereskeclö-segécl 7'20
Az ,Évkönyv" jövedelme 6'54

:f;~~~\{:~~~~~1né--- ~~~ ~~~ .. .. ==~ .. ::: .. .. ~:~ ::: ~:=I
Pau linyi Dániel 2 -
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A lévai ág, hiúv, ev, egyház úagiainak névsora s egyházi
i1IeMkük kimuúatása 1896,
Tartozás az 1896. évre Lerovás Tartozás az 1897. évre

Név -Multl'a f~;;J~óra -, Öss.e~~ 189G·l,an lVIultra 'FOlYÓra IÖsszesen

&:tIkr. frt~ frtlh &:tIkr. frtlh.frtlh.ht~
Babuschek Gusztávné 21-- '.- - 2- 2- - - 2-- 2-
Balassa Istvánné - - 1- 1- ._- -- l- l- 2 -.

.Balbach Andrásné - - 1314 1314 1314 - -- 12-. 12-

Balbach Árpád - - 6 16 616 - - 6 16 6- 121ti
Balbach Lajos - - 1360 d60 1360 ..-., - 12- 12--
Balogh Jánosné - - 2 -. 21- 1··- 1- 2- 3-
Bázlik János 1920 2 _. 21

1
20. - - 2120 2- 2320

Belcsák Lászlo - - 33- 33- 33- -- - 30- 30-

Berecz Mihalyné - - 1- 11-' 1- - - l- l-
Blajer János 2- 2- 4- - - 4- 2- 6-
Bocskai Györgyné - - l- ll- - - l- l-- 2,-
Boleman Árpád - - 7 4 7;04 704 - - 6- 6-
Boleman EdéRé 3929 48- 87'29 5729 30- 30- 60-
Boleman József - =1 3~1~~ 3334 3334 - __ o 30=1 30_.
Böszörményi Ferencne 3- 3- - - 3 3-
Brehel Andrásné -' - 1- l- l- - ._- 1 1-
Brehel János 32-- 1_. 3R.- 10- 23-- 1- 24-
Brehel János ifj. - - 1- 1 -- -- - 1 .- 1-- 2-
Breik« György , .- - 1- 1- --- ~t 1- 11-- 2-
Chudoba Ernő - _. (1B6 636 6 -, .- 6- 6-
Csepela Jánosné 20--' 1 - 21- - -- 21 .- 1-- 22 -
Czam bel .József - __ o 2- 2- --- - _. 2- 4- 6 --
Czimer Istvánné ._- - 2- 2- - - 2-- 2- 41,-

Dreveni János -- - l- l- - - ll- l- 21-
Dubek Jánosné - - 1 - l- l- -I- l- 1-
Dubovszky János II - - - 11 - II - - '-1 3-- 3.-
Farbak Pál 1- 2- 3- 3- 2- 2-
Farkas János - - 2- 2 _. 2-- 2- 2-
Farkas Károlyné 21- 2- 41- 21=

4- =1 2- 6-
Farkas Orbanné --- 2- 2- 2- 2-
Fizély Lajos - -- 696 696 696 - - 6- 6-
Fogler Lajos - - 1375 1375 1"75 - -- 12_. 12.-.)

Fontani József 3- 1- 4 .. 1-- 3- 1- 4-
Frank Jánosné 1- 1-· 2- -, - 2 -- 1- 3-
Frank Józsefné - - l- l- 1- - - l- l-
Fromberger Gyuláné 3- 2- 5- - -- 5- 2- 7 -
Gaspar Józsefné - - l- l- 1- - - l- l-
Gombkötő Gyula - - 2- 2- 2- - - 4- 4-
Grapka Józsefné - -- 2- 2- 2- - - 2- 2-
Gráner József

-1-·
l- l- 1 - .-- l- l-

Gráner Lina l- l- 1- - - l- l-
Gyurcsinka Lajosné -1- 2- 2- 2- - - 2- 2-
Gyurgyik Pál -- l- l- - ._- l- l- 2-
Halbwirth Feretiezné 6- 6- 12- 12- - - 6- 6-
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Név
Tartozás az 1896. cvrc Lerovás Tartozás az 1897. évre

-Multra IFolyóra It\,;~1896-l>al1 Mnltra IFolyóra ,- Osszesen

-frt~ írt Ikr: TtTk -fr-t -71~kl-..II-fl-.t--;l-j(-r.írt Ih. írtlh

Hibácsko Mihalyné
Hlavacsek József
Horváth Gasparné
Horváth Sándor
Hrabina J özsofné
Ihliczki József
Jakubik Isrvanué
Jamrich Temésné
Janoviczki János
Jóka Istvauné
KarÉ/,Csony S.-né
Karafiath Marius dr.
Kaszaniczky Kálm. dr.
Kepko Pál
Keru Béla
Keru Yiltnos
Kit\s Alajosné
Kiss Mihalv
Koczma n :Nlárton
Kolik Millály .
KOl'dák .Mária
Kovacsik János
Kovacsík Samu
Krammer Autalné
Kriek Jenő
Krizsányi Karolyné
Kubik György
Kubik Lajos
Kuna Péter
Kupcsok János
Lakatos József
Lamer Dániel
Leidenfrost nvula
Leidenfrost Károly
Leidenfrost Laszlö
Leidenfrost Tivadar
Lengyel György
Ley rer Károly
Lichner György
Lipták János
Lóderet J ózsefné
Lomen János
Ludig Bálint
Lutz Sándor
Lvomszky János
Macsuba György
.Macsuha János
.Maczkó Józseiné
Mala György

.1-

1-

=1"--
2,881
'11-~,

-1--,-
I-;1=

~I=
1-'

1 -

3-

2~1~=91-
2!-

870
18 08
1-

1888
IB 88
')-

21~-
6'46
1
1-

1314
13 1811-830
3--
4-
R-
I-
2 --
1 --
2-

7002
2--

4-54(i
4546
2-

1270

1
l-
l-
l-
l ---

1 _.

3-
2-
1-
2-
J-
2-
j-

I-
(158
2-
870

IR 08
1-

U88
13[88
2-
2-
9 B4
3-
1-

13 14
BIIF
1;-

10/30
6-
4-
3-
1-
3-
1-
B --

709:'
2-

4546
4546
5-

1270
1 --
1 --
l-
l-
4-
2-
1-

15 12
~G ---
12 -
6-

150
1-

l-
l --

(i 58
2-
870

13

1

08

IB 88
1388
2-
2 ---
G 50

-1-
13[14
1R:18

-;1=
21--
;:)-
;:)--

-;=1
3-

70

1

92

45,46
4-5

1
46

101 .

1-
1--

I-
150
J ._-

}

2-
l-
1--

1 --

J-

284
1-
]-

-I-ll-230
4 --
1-

1-

1 --

5-
270
1-

]-

:2 -

1-
912

22-
3--

1-
2-
2-
1 __o

1---
1 --
l-
l-
1-
6-
2-
8 --

12·-
1-

12-
12 --
2-
2-
6--
l-
l-

12-
12 -

;f~1
3-
4-
3--:
1-;)1--
1 _.-
0--~I

60i-41-
60--
601-2/-
il=l-
l -},-

1-
2 -
2-
}--
l-
l-
l-
l-
l-
G 58
:2-

2-
]-
G 78
2-
3-
4-

2-
2-
1-
6-21-3-
41-

2-
350
3-
2-
:3 --
2 --
2-
]--

2-
6-

~=I
12-
2-

12--
12 -
2-
2-
884
2-
2-

12 -
12,-

01-1030
7-
5-
3--
2-
2-
2-
2-

60 -
6-

60-
60-

7 --
470
2-
l-
l-
2-
4-
2-
2-

15 1:,J
24 -
6-
4-

2-
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Név

Mauks Pál
Mécsile István
]ftícsik Lajos
Medveczky Károly cll'.
Medveczky Otto
Med veczky Sándor
Medzihradszky János
Mellíarber Möricz
Missura Jenőné
Mitschke Józsefné
Mikus István
MrÉJ.z István
Muranyí Ödön
Nagy Károlyné
Nyernesok Jözsefué
Okolicsanyi József
Osztroluczki János
Otmar János
Pfeíffer Gyu lá né
Pazar Károlr
Sehoellet Gusztáv lovaa
Schöpflin Robert: c,

Schubert Palné
Schwa.rcz F'erenczné
Simko János
Sinkovics J anos
Skita Sándor
Steyrer Anta.lné
Stosius Ernő
Stromszky Ernő
Sulyok Elekné
Sva.rba Józsefné
Szedléle István
Szkladan János
Teubitiger Ágoston
Tolnavv Istvánné
Tóth József
Trommsdorff Károly
Újhelyi Mihály v

Ulreicb Nándor
\v ittliager János
Wittlínger Keresztély
Zatyko János
Zahorszky György
Zimmermann Albertné
Zvara József
Zvere Pltl
Zvrhokril Mömé

Tartozús ii.z 1896. <,vre Lorovás

- Multl'it -, FOlYÓra, Összesen 1896-lmn

~T-írtF ~-~ f'rt~

1-

:2 --

-;13,1
1-]1 __ .

__J_
151,"(,,Ill

I

j-

11568

1-
15-
U48

--1---

41_

1-
2-

13 I()
6118

22174
:3-
4-
2 --
3-
2-
1 -
4~
1 -
I-r

1~I~;
12-., -

]0 -

;j -

13 HJ
618

2274
3-
4-
2 --
3-
4-
1-
li --
J-
1--

1 (1 li4
2-
2-
8-

281G8

1;1=
1~104
1-

1').-
81,--
2,-

1~1=1
4'-

~124
1 ()~ ;~,

2-
3 --

:..!O-
2014
1382

fl 6G
l-
l-
672
'J_

Tartozás az 1H97. évre

~1~1~!~~I~I.~raIÖssze~
ert Ih. frt Ikr. frt 1Jn-.

];:: 10
()·18

22174
3-41-
~I=I2-
j-

5-
]-

10 (,J
2 --
]-

20-
]2-
2-
6,OJ

~I=
2-
6-
'2-

14-
2-4-1
4 so
]-
1-

l20 -
2-
2-

41--5-
;::1_-

1-

2-
]_.

1-

]-
8--
868

2-

174

1-
'1·624

6 Hi

41-
1,-
2'-

12'-
41-

I2°1-3-
4-
2-
3-
2-
1-
4-
l-
l-
8-
1-
1-
8-u-

12 -
'J_

(-:1) -

6.-
l-
l-
8-
2,-

1~1=1
4-
ll-
l-
J-

30 -
2-
2-

8-
G-
!)-

12 -
4-

20-
B-

3-
4-
1-
5-
1-
2-
8-
1-
2-

16-
')0 GR12 ~I2-1

(j -1
181'-'I-
ll-
10 -

2 --
14 -
2-
4-
774
1-
:~-

7624
2-
3-

2~1=1
12 -
(i-
l-
1-
6,-
2-
]-

12 1 G
2-

60<1.

6 -11-
2-
8-
2-

lJ-
2 --
-J.-

624
l-
l --

505(;
2-
2-
5 --
666

1382
6 G6
1-
1-
672
2-
1-
6 Hi
2-

l-
61 (j

2- 2-

6-
12-
6-
1-
1-
6-
2-
1-

~I=

2014
1382

G os
l-
l-
672
2-
1-
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Név

Törlendő nevek:
Dobey István
Halasi Kálmán dr.-né
Hayde Gyula dr.
KochSamuné
Lachki Pál
Mácsai Jekebné
Papp" Jánosné '
Pfeiffer Gyula
Pokorny Ede
Richter György

Tartozás az 1896. évre Lerovás Tartozás az 1897. évre

Mult.~a I Folyóra I~zesen 189B-ban Multra I Folyóra I össze~en
frt [kr. frt ,Ilu. frt Ikr. frt Ilu. frt Ikr. frt [kr, frt ikr,

2-
2-
4-

I
~l=

(11 )

(1-)

=1=-1-2- -- _I-

I
(1-) -1-

4- -- --1-

2 I ]:11 II 1!1 '
Uj tagok: ! 1

Bajaesek János - - - - li -1- - - 81- 81-
Boleman Laszlö - - - - -_ -_- - - - - ]:2 - 12 -
Darvassy Ferenczné - - - - - - 4 - 4 -
Litauszky István -- - - - - - - - - 21- 2-
Müllner Mihalv - - - - - - - - - - 81- 8 -
Pariska Gyula - - - - - - - - -1- 21- :2-
Paulinyi Gusztáv -- - - - - - 1 4!- 4-
Petruska Pál - - - - -~I-- -- -1- 111.- ] -

~t~~~n1l::?OIY '1 =1= =1= =,= !l:' illI--Szarka Ignáczné
Vrecznik György - - - - -1- -1- - - 11- ]1-

ö~ss~z-es~e~n-:--~1-4~O~91~9~51~87~9~19~9~1~12~8~9~19-4+1~9~2~4~13-0~1(+~3~~~~1-64~1~8?-v8~1~1(-1!~O-~~lb'-'4

I Ii

2- ~I 2-
- - 6-
- - 4- 4-
- - l- l-

2- "- 21-,--
-,- l- l-
-- 4- 4-~-I 21- 2

--1-- 4- 4
8- 8- 16

1. Jegyzet. A zárjelben feltüntetett tételek törléabe hozattak; 'a vidéki tagok neveí
dőlt betűkkel nyomtatvak.

. 2. Jegyzet. Az egyház számadásait, valamint az illetékek kimutatását a számvevőszék
és egyháztanács, valamint a közgyűlés is helyesnek találta,

Egyházi illetéket nem fizetnek a k~vetkezőegyháztagolc
Bukovinszky-gyermekek, Foltan Jözsefné; Gercsula Dániel árvái, özv.

Gráner Károlyné, Juhász Jánosné, özv. Kaszaniczky Dánielné, özv. Magyar
Pálné, Milecz Mihály, özv. Novak J6zsefné, Schmiedt Krisztián árvái, Simko
András, Szlabey Samu árvái - Léván ; Pozel Mihály - D.-Berekalján;
Kösa Borbála, Lénárd J özsefné, Tóth J ózsefné, 'I'ötmáté Dávídné - Gr.- Lö-
kön ; Obert János -- Gr.-Keszin; Kiss Józsefné - Gr.- Szent-G-yörgyön;
Levora Jánosné Gr.-Szőllősön; özv. Dubovszky Istvanné, özv. Macsik Istvánné
- K.-Szecsén, Szabo Jánosné V.-Ladányban, Kuldán Györgyné Zselizen.
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Egyházi gyáminMzeú.
Az egyházi gyámintézet ey. egyházunknak legelső jótékcuyczélú intéz-

ménye, mely a németországi Gusztáv Adolf-egylet mintájára alakult 1860-ban.
Azóta - bár külön tisztviselőkkel s alapszabályokkal bir - az egyház
testéhez nőtt s végzi abban az irgalmas samaritanus munkáját folyton
fokozódó erővel. Úgy, hogyagyámintézet bevétele 1860-1896-ig, tehát
36 év alatt a németországi G. A.-egylettől nyert 431,254 frt 82 krral
együtt 959,631 frt 38 kr., melyből egy éne átlagosan 26,656 frt 42 kr.
jut. Az 1896. évi bevétel pedig volt az egyházkerületekhen és a közpout-
ban 23,767 frt 39 kr., a G. A.-egylettől 16,20-:1: frt 36 kr., összesen
39,971 frt 75 kr . .A központi töke 55.296 frt 07 kr., melyhez még egy
külöu töke a Leopoldlanum-alap 39,975 frt 59 kr. csatlakozik.

A gyámintézet szervezve van az egyetemes egyházban, a kerületekben
és az egyházmegyékben. sőt az alapszabályok értelmében szervezve kellene
lennie az egyes egyházakban is. Azonhan kevés egyház van Magyarország-
ban, mely kebelében a gyámintézetnek külön ezervezetet adott volna, A mi
egyházunk is a tanács és közgyülée által Yégzi a gyámintézeti teendőket,
tisztviselői is ugyanazok, kik az egyházközség megfelelő tisztviselői állásait
betöltik. De azért a lévai egyház aránylag szép munkát végez az ez irányú
jótékonyság mezején; bevétele és kiadása 26 frt 10 kr. volt az elmult
esztendőben, mint azt az egyházi számadások bevételi XX. és kiadási XXIII.
pontja igazolja. Az egyházmegyei gyámintézetnek felküldött 21 [rt 95
kron kivül, mely megfelelő hányadokban oszlik meg az egyházmegyei, egy-
házkerületi és egyetemes gyámintésetek között s kerül kiosztásra az egyes
fokozatokon, a lévai gyámintézet közvetlenül is gyakorolta a samarítanusi
szerétet munkáját, küldvén 2 frtot a felső-Iövői tanintézeteknek s 2 frtot az
é-becsei egyháznak iskolaépités czéljaira. Gyámintezetünk öt éves tőkéje,
rpely a rendelkezésünkre álló összeg maradékából gyarapszik, ma 25 frt 25
krt tesz ki. Kevés, de nincs oly kis összeg, me ly a legnagyobb vagyonnak
is ne képezhetné alapját!

A gyámintézet javára befolyt gyűjtésl'Jk részletezése a többi gyűjtések
felsorolásanal található.

Gyüiúöúú összegek lIBszleúezése.
1. SchJeifer-siremJékre. Leídenfrost Tivadar 10 frt, Leidenfrost

Gyula 5 frt, Leidenfrost Lászl63frt, Bándy Endre, Medveczky Sándor,
Belcsák Lászlo, Belemán Edéné, Boleman József, Karafiáth Márius dr.
2 - 2 frt; Keru Béla, Keru Vilmos 1 frt 50 krjával; M. E., Balbach
Lajos, Balbach Andrásné, Kovácsik Samu, Médvecsky Károly dr., Schúbert
Pálné, Pazar Károly, Kaszaníozky Kálmán dr., Okolicsányi József és Ulreich
Nándor 1-1 frt, Gráner József, Mellfárber Mör, Fizély Lajos, Zvrhokril
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Mórné, lVIitschke Jözsefné, Zimmermann Albertné,Kríek Jenő, Fogler Lajos,
Haydo Gyula dr. 50-50 kr.; Lamer Dániel, Kubik Lajos 30-30 kr.;
Sulyok Elekné 25 kr.; L. P., Kubik György, Grápka Jözsefué, Jóka Istvánné,
Medzíhradszkj János 20-20 kr.; F. P., Gaspar Józsefné 10-10 krt,

2. "Évkönyv" nyomtatási kblteégeire. Bánd}' Endre 3 frt;
Leidenfrost Tivadar 2 frt ; Balbach Andrásné, Belcsak Lászlo, Boleman
Árpád, Boleman Edéné, Boleman József, Boleman Lásziö, Kaszanicsky
Kálmán dr., Leidenfrost Gyula, Leidenfrost László, Lutz Sándor (ZseJiz),
Medveczkj Károly dr., Medveozky Sándor, Mendöl Ede, Okolicsanyi József,
Stosius Ernő és Zvara Pál (A.-Győröd) 1-1 frt; Fogler Lajos, Gombkötő
Gyula, Hayde Gyula dr., Kern Albert, Keru Vilmos, Kovácsik János,
Kovácsik Samu, Kriek Jenő, Med voczky Ottú, Mellfarber lVIór, Missura
Jenőné, Múrányi Ödön, Pazar Károly, Skita Sándor, Stromszky Ernő 50·-50
kr.; Farkas Orbánné, Fizély Lajos, lVIedzihradszky János, Papp Jánosné,
Ulreich Nándor és Zvrhokril Mórné 30-30 kr.; Babuschek Gusztávné,
Balogh Jánosné, Böszörményí Ferenczné, Frommberger Gyuláué, Grápka
Józsefné, Gráner Liua, Híbácsko Mihályné, Hlavacsek József, .Horvath
Gáspárué, Kiss Alajosué, Kiss Mihály, Kubik Lajos, Lachki PáJ, Macsuha
György, Pfeiffer Gyula, Sulyok Elekué, TromrnsdorffKároly, Záhorszky
György, Zimmermann Albertné 20-20 kr.; Frank Jánosné 15 kr.; Balássa
Istvánné, Berecz iVlihályné, Foltán J ózsefné, Gál Mari, Gráner József, Gráner
Károlyné, Gyurcsinka Lajosné, Jóka Istvánné, Koczman lVIárton, Krizsányi
Károlyné, Kubik György, Kupcsok János, Lengyel György, Lámer Dániel,
Lipták János, Mala György, 1\litschke Jözsefné, Mikus István, Nagy Károljué,
Otmár János, Sim ko András és Vrecznik György 10-10 krt.: Lóderer
Jözsefné, 6 kr.: Zay ara József 5 kr.

3. Oltárteritőre. Gyapaí Gusztávné (Zs-Újfaln) 5 frt ; Boleman
Jözsefné, Bolemau Edéné, dr. Karafiáth Máriusné, Balbach Andrásné, Bel-
csák Lászlóné, Skita Alexandra, Mailáth Istvánné (Ki-Kereskény), Boleman
Lászlóné és Boleman Árpád 2-2 frt; Schubert Pálné, Ulreich Nándorné,
özv. Kaszaníczky Danielné, Svarba Józsefné, Kovacsik Samuné, özv. Jóka
Istvánné, Grápka J ózsefné, Balbach Lajosné, dr. Halasi Kál mánné, Kern
Vilmosné, Medveczky Sándorné, Okolicsányi Jözsefné, N. N., Gombkötő
GyuJáné, Fogler Lajosné, Wittlinger Erzsi, Taubinger Ágostonné, Schwarcz
Ferenczné, Halhwirth Ferenczné 1-1 frt ; Böszörményí Ferenczné .50 lu.

4. Gyámintézetre. aj Egy ház ta go k : Bándy Endre, Balbach
Andrásné, Leidenfrost Gyula és Leidenfrost Tódor 50-50 kr ; Balbach
Lajos és Kovácsik Samu 40-40 kr; Fogler Lajos 30 kr ; Fizély Lajos,
Zvrhokríl Mórné, Kriek Jenő és Ulreich Nándor 20-20 kr ; Hlavácsek
József és N. N. 10-10 kr, hj Főgymnasiumi növendékek:
Leidenfrost Ernő és Leidenfrost Sándor 50-50 kr : Murányi Ödön, Murá-
nyi Géza és Stosius Karolj' 30- 30 lu; Belcsák Andor és Belcsák Sándor
20-20 kr ; Manks Imre 15 kr ; Kriek Sándor, Ulreich Lászlö és Bole-
man Károly 10-10 kr ; Kriek Lajos és Kriek Dezső 5- 5 kr. c)
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R é P ezd ein ö ren d é leek: J usztusz Oszkár, Mendöl Ernő, Reviczky-
Sándor, Macsuha János és Flórián Géza 5 - 5 kr. d) Pol g á r ile á n y-
isk o 1á ban: Fizély Margit 10 kr. e) Ele m i isk ol á sok: l\1acsuha
Juli és Zvara Erzsi 15 -15 kr; Boleman József és Trommsdorff Lajos
10-10 kr ; Lipták János, Belcsák Ilonka, Fizély Ödön, Fizély Imre ..
Fizély Olga, Lachki Elek és Osztroluczky János 5 - 5 kr.

TáiékoznaM :
Isteni tiszteletek : vasár- s ünnepnapokon d. e. 10-, d. u. 3 óra-

kor tartatnak. Hétköznapi isteni tisztelet tartatik: adventben reggeli 8"
és böjtben reggeli 1/28 órakor kedden és pénteken. > A refomatió emlék-
napja a hozzá közelebb eső vasárnapon - 1897-ben október 31-én -
ünnepeltetik meg. Ó-ér este 5 órakor tartatik istenitisztelet.

Az úri szent vacsora kiszolgáltatik : az uj év napján, nagy pénte-
ken, husvét két ünnepén, áldozó csütörtökön, pünköst két ünnepén, a re-
formatio emlékünnepén, karácsony két ünnepén és bármely vasárnapon, ha
azzal élni kivánö hivek előre jelentkeznek, - mindenkor a délelőtti isteni-
tisztelet végeztével. Rendkivüli esetekben, >- kivált a szórványhelyekre
való tekintett el - rendkivüli időben is, akár helyben, akár valamely ször-

. vanyhelyen, a lelkész készségesen enged a hivek óhajának.
Confirmatic tartatik minden második (páratlan) évben, legközelebb

1897 -ben, a midőn márczius hö elején kezdetét veszi az előzetes tanítás.
és tart heti 4 órában a couűrmatiö napjáig, május havának utolsó vasár-
napjáig. . ~-

Gtiertoriuui (templomi adakozás) tartatik: a) a lelkész javára:'
líúsvét, pünköst és karácsony első ünnepén, b) az egy ház javára; uj
év napján, husvét, pünköst és karácsony második ünnepén, c) az egy eie-
mes gyámintéz~t javára: a reformatiö emlékünnepén, d) a kiiltnissio
ezéljeire : vizkereszt ünnepén.

-


