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Az Ur Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete 
és a szent Léleknek közössége legyen és maradjon mind
nyájunkkal. Ámen.

Szeretett kedves híveink!
Az elmúlt év utolsó óráiban három templomainkban 

összegyülekezve egy nyitott sir mellett állottunk, melybe 
temettük az 1878. évet, mindazon örömekkel és bánatok
kal reményekkel és aggodalmakkal, melyeket abban Isten
nek kegyelmes jóvoltából átéltünk. Hasonlók voltunk ak
kor azon vándorhoz, ki két ország határán állva, egyikből 
a másikba átlépni készül. Az a vándor az utolsó határha
lomról még egyszer visszanéz az általa már-már elhagyandó 
országba. Vessünk mi is még egy pillantást azon évre, 
mely immár az örökkévalóság tengerébe merült, és csak 
emlékezete maradt fen sziveinkben.

Ezen letűnt évről is, mint életünk annyi más éveiről, 
elmondhatjuk, hogy az a jónak és a rosznak, az örömnek 
és a bánatnak tolytonos váltakozása volt.

Nem egy van bizonnyára közöttünk, kit az urnák keze 
ezen évben súlyos betegséggel látogatott meg. De hisz ez
zel is csak az ő javát czélozta, arra intvén őt, hogy ne 
bizakodjék felette abban, ami múlandó, hanem keresse az 
állandókat, keresse Isten országát és annaa igazságát.

Nem egy van, ennyi ezer közt, mint amennyien e vá
rosban együtt lakunk, kinek házát ez évben a halál an
gyala látogatta meg, kiragadván a kedves családi körből 
az apát vagy anyát, a férjet vagy a nőt, a gyermeket 
vagy testvért, ők immár ott nyugosznak, Istennek ama 
veteményes kertjében, ahonnan a feltámadás sarjadzik. Nyu
godjanak békében az Urnák nevében s legyen áldott kö
zöttünk emlékezetük! Sírjaikról pedig hangozzanak füleinkbe 
azon intő szavak : annak ma, neked holnap!

De mindezen fájdalmas csapásoktól eltekintve, melyek 
netán egyeseket értek az elmúlt évben s melyek nélkül 
nem tnulhatik egy év sem, bizonnyára mégis sokkal több 
azon jó, melyben a kegyelemnek Istene ez évben is ré
szeltetett minket.
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Ez évben is minden felakadás nélkül végezhettük házi 
és mezei munkáinkat s betakaríthattuk azt békével, mit 
Istennek jósága adományozott.

Ez évben is minden felakadás nélkül járathattuk is
kolába gyermekeinket, unokáinkat, hogy magunknak belő
lük örömet, a hazának és az egyháznak pedig értelmes, 
hasznos, vallásos tagokat nevelhessünk.

Ez évben is minden felakadás nélkül látogathattuk az 
Urnák szent házát, hogy ott az ő szent igéiben gyönyör
ködhessünk s amaz örökké való élethez készülhessünk.

Oh mennyivel szerencsésebbek voltunk mi ezen évben 
sok más országok lakóinál, kiket vagy az árvíz megkáro
sított, vagy a háború véginségre juttatott. Gondoljunk csak 
ama szerencsétlen országokra, ott hazánk déli határán túl, 
melyekben az emberek ennek következtében nem vetettek, 
nem arattak, egész virágzó városok és faluk elhamvasz- 
tattak, egész jómódú családok Koldusbotra jutottak.

Minket a jóságos isteni gondviselés az ilyenektől és 
ezekhez hasonlóktól megkímélt, úgy hogy hálás szemeinket 
éghez emelve elmondhatjuk a prófétával : „mindeddig se
gítségül volt nekünk az U r.“

Kell, hogy azon szent fogadással lépjük át az uj év
nek küszöbét : „én és az én házam ez évben is Istennek 
fogunk szolgálni."

Ezeket előre bocsátva lássuk immár az elmúlt évnek 
egyházunkra vonatkozó nevezetesebb eseményeit, azután 
pedig az egyház bevételeit és kiadásait.

* **
Először is meg kell említenünk azon örvendetes ese

ményt, hogy ő cs. k. apostoli Felsége dicsőén uralkodó 
Fejedelmünk, főtisztelendő és nagys. Dr. Szeberényi Gusz
táv superintendens urat a b.-csabai egyházban való 25 
éves hű lelkészkedése alkalmából kir. tanácsosi czimmel 
méltóztatott díszíteni. Ugyancsak a főtisztelendő ur B.-Csaba 
városa részéről országgyűlési képviselőül megválasztatott. 
Fogadja, mindkét kitüntetéshez őszinte örömünk kifejezését. 
A Mindenható, egyházunk javára soká éltesse!

Tiszt. Placsko István segédlelkész ur rendes lelkészi 
állomást nyervén Uj-Klenóczon (honnan csakhamar Sókutra 
választatott) helyébe sogédlelkészszé lett tiszt. Koncsek An-
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fal ur, főtiszt, superintendens úrhoz pedig második segéd
lelkészül megválasztatott tiszt. Gajdács Pál, leánynevelő 
intézeti tanár ur, ki egyszersmind ezen intézetben a val
lástanítással megbizatott.

Ezen évben az egyháznak következő hivatalnokai vol
tak : kurátor Lipták Lukácsik Ján o s; esküdtek : Valach 
János, Liker Mihály, Patay Mátyás, Aradi János, Szeve- 
rinyi A ndrás; tizedesek : Mekis János, Hanko Máté, Griecs 
Tomo György, Bocz Pál, Aradszky János; egyházliak : 
Lipták Sámuel, Kvasz János.

Ezen 1878. észt.
I. Született finemű: a városban 577

Szőlős-Csabán 124
Bodzáson . . . 35
Nyéken . . . 5

Összesen 741 19on
nőnemű: a városban . . 499 1390

Szőlős-Csabán . . 120
Bodzáson . . . 25
Nyéken . . . . 5

Összesen 649
11. Megholt íinemii: a városban . . 428

Szőlős-Csabán 130
Bodzáson . . . 12
Nyéken . . . 2

Összesen 572
nőnemű: a városban . . 415 1123

Szőlős-Csabán . . 125
Bodzáson . . 9
Nyéken . . . . 2

Összesen . .
Es igy szaporodott az egyház 267 lélek!
III. Eskettetek nőtelen a városban

Szőlős-Csabán . . . 
özvegy a városban 
Szőlős-Csabán . . .

Összesen
IV. Confirmáltatott a városban . .

Szőlős-Csabán . .
Összesen .

551
:el.

165
46
45
12

. 268 pár. 
315 

42 
357
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V. Úrvacsorával élt a városban . . 9160
Szőlős-Osabán . . 1743
Bodzáson . . . 180
Nyéken . . . . 95

összesen 11178
Lélekszám az év végén 25460.
A mi az iskolákat illeti, van az egyháznak egy négy 

osztályú algymnasiuma, ugyanannyi tan árra l; van továbbá 
elemi népiskolája a városban 16, Szőlős-Osabán 2, pusz
tákon (Bodzás és Nyék) egy-egy, tanyákon 9, összesen 
29 népiskolája, ezek közt 3 magyar. A gymnasiumba járt 
102 tanuló. A népiskolákban pedig

beiratott a városban fi 1042, nő 1022, ossz. 2064. 
Szőlős-Osabán fi 161, nő 158, összesen 319 
Puszt.tanyákon fi 251, nő 242 összesen 493.

Összesen: fi 1454, nő J422, „ 2876.
Ezek közül kimaradt az év folytán

a városban fi 90, nő 68, összesen 158.
Szőlős-Osabán fi 12, nő 13, összesen 25.
Puszt. tanyákon fi 20, nő 20, összesen 40.

Összesen : fi 122, nő 101, összesen 223.
Jelen volt a vizsgán

a városban fi 952, nő 954, összesen 1906.
Szőlős-Osabán fi 149, nő 145, összesen 294.
Puszt. tanyákon fi 231, nő 222, összesen 451

Összesen fi 1312, nő 1321, összesen 2653.
*  *

*
Kuratori számadások.

I .  Bevétel készpénzben: fit. kr.
Múlt évi maradvány . . 104 18 '/,
Párbérből . . . .  14665
[vn y i 1 - l*-v n n  a 1 t i A1 ita n  att t a It a an Kn n  It

8
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részvényekből . . . 5496 50
Más tőkék és alapitv. kamataiból 1886 50 V,
Külön sírhelyekért . . . 125
Gfyászkocsi jövedelme . . 347 —

Harangpénz . . . . 1076 50
Földhaszonbér . . . .  1427 33
Várostól . . . . .  1446 20
Gíymnasiumtól . . . . 1671 —
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Templomi offertoriumok 
Esketési pénz .
Kegyes adományokból 
Eladott fű, széna s szalmáért 
Eladott bor és pálinkáért . 
Különfélékből

frt.
43

541
125
293
148
201

kr.
30

5
54
88

Oszesen 29598 7
I I .  Kiadás készpénzben: 

Hivatalnokok fizetésére 10403 18
Egyházi tisztviselők fizetésére 380 —

Egyházfiaknak 96 5
Mesterembereknek 2244 4
Beruházás (tégla, homok, fa) 1020 56
Sirásók fizetésére . . 165 —

Tanítói nyugdíjintézetre 168 —

Nyomdai költség 145 27
Harangozóknak 222 34
Kocsis és lótartás 270 41
Országos adó . 520 88
Utak, gyűlések 111 14
Szarvasi főiskolára . 1007 —

Gymnas. s más iskolai szükségletekre 356 31
Tanyai iskolákra 80 —

Oathedr. agentionale 308 49
Bolti kontók 304 91
Fűtő-fáért 356 —

Kamatokra 51 60
Tőkésittetett 5000 —

Visszafizetett tőkék 4892 50
Viaczellérnek 30 —
Különfélékre 521 7

Összesen 28646 75
Pénztári maradvány 951 frt 32 kr.
3. Gyülevészbuza bevétel : 180,208 kilogr.
4. „ kiadás : 

hivatalnokok fizetésére 142,451 kgr.
egyházfiaknak 862 11

tanyai tanítóknak . 3461 V

harangozóknak 448
vinczel lérnek . 516
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sírásóknak 
egyh. kocsisnak

Összesen . . 1 
Maradvány : 28,017 kgramm, n
5. Termósbuza bevétel . 1

mely a magtárban van.
6. Malombuza bevétel

394
50 

52,19 
nely a 
99" kö

2

3 kgr.
4 „
1 kgr.
magtárban van. 

böl 3 véka

??
szintén a magtárban van. 

7. Vegyes búza bevétel . 3
 ̂Abrakra elköltetett. 

8. Árpa bevétel 2M »
Abrakra elköltetett. 

9. Bor bevétel :
múlt évi maradvány 2 bl. 80 lit.
1877. termés . 28 „ 33 „

Összesen . 31 >> 13 ,,
10. Ebből eladatott 9 hl. 67 lit.

úrvacsorára fölment 6 „ 95 „
seprű volt 3 92 „
apadás és töltelék . 7 „ 59 „

Összesen . 28 >> 13 ,,
Maradvány 3 hit. 
11 Pálinka bevétel 20 lit.

eladás és apadás 
Nem maradt fel semmi.

* *
Kegyes adakozás

Özv. Aradszky Tamásné egyház 
szegényeknek .

Dianis János egyházra 
hliment Zelenianszky János és G; 

egyházra .
Összesen

Szekerka György örökösei 4 dl 
Kollárovszky Pál özvegye ,, 
Maczák Pál özvegve ,,

*

ok.
ra .

förgy

'b. olt 
♦

20 „

20 frt.
2 „
5 „

100 „ 
227 frt. 

ári gyertjdít. 
»? »»
>> )»

A Mindenhatónak kegyelme legyen velünk! Ámen. 
B.-Csabán, 1879. jan. 1.

Haan Lajos, igazg. lelkész.


