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„Az értelmesek fény lenek, mint az égnek fényes
sége és a kik sokakat az igazságra visznek, miként 
a csillagok örökkön örökke>

Csillagfénynyel ragyog id. Sztehlo János emlé
kezete is egyházunk életében. A beszterczebányai sír
kertben nyugszik, de igazi Pantheonja a mi lelkűnkben 
van. Idők múlása sok mindent eltemet, de nem temeti 
el sohasem az ő 1846-tól 1896-ig, ötven esztendőn 
át egyházunkban végzett hűséges és önfeláldozó lel
készt szolgálatának emlékezetét.

Gazdag tudással, klasszikus műveltséggel, költői 
kedélylyel, mély vallásossággal és békességet kereső 
szeretettel építgette Istennek országát hívei lelkében. 
Pál apostol hitével, János szelídségével és Péter buzgó- 
ságával hirdette a vallási és nemzeti művelődés igéit. 
Gyönyörű volt a hitvallása. „Az Úr lelke ösztönzött 
és ösztönöz engem mindenha -- mondá egyízben —, 
tenni valamicskét hitsorsosaink sorában a jézusi szel
lem terjesztésére, a mely az evangyéliom által meg
dicsőíti magát szívünkben s megdicsőíti az emberi 
életet s annak minden küzdelmeiben és fájdalmaiban 
megtart, éleszt, ápol, felemel s vigasztal." És ezen 
hitvallása szerint élt hosszú életének minden idejében. 
Méltán elmondhatjuk róla a krónikák könyvének írójá-
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/
val: „A mi jó, igaz és helyes vala az U r előtt, az 
ő Istene előtt, azt műveié és minden munkában, a 
melyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, keres
vén az ő Istenét, teljes szívvel já r  vala... E s meghala jó  
vénségben, életével és minden dicsőségével megelégedve".

A megelégedést önfeláldozó munkával szerezte 
meg. 1846-ban, mint másodlelkész, nehéz időben lépett 
Schwarz János Mihály esperes-lelkész mellé munka
társnak.

A hazában, egyházban egyaránt megújulás után 
sóvárogtak a próféta-lel kék. De a megújulás után 
való törekvésben nemzeti és egyházi alkotmányunk 
megvédése, jogaink biztosítása nagy áldozatokkal járt. 
Sztehlo János hűséges papja volt mind a két oltár
nak. Megható az az imádság, a melyet 1848-ban a 
P rotestáns E gyház és Iskola cz. lapba írt egyik 
czikkéhez függesztett: - Aggasztó hírek jőnek hozzám 
mindinkább bonyoluló viszonyaidról, óh hazám! 
Imádkozom, imádkozom érted, hazám, hazám! Adj 
Uram e honnak szabadságot. Add a békességnek 
áldásait a sok viszály után. Távoztassad el „a metsző
ket11, a szabadság metszőit; távoztassad el „a gonosz 
munkásokat11! Adj lelkesedést, erőt, kitartást, hűséget 
a szabadság harczosainak, hogy legyen szabad magyar 
státus, s legyen áldást osztó magyar egyház11. És 
hűséges védője volt egyházunk önkormányzati jogai
nak és szabadságának. 1851-ben Sztehlo sürgeti az 
egyházmegye azon határozatának foganatosítását, hogy 
az uralkodótól és a kormánytól küldöttség kérje a 
szorongatott egyház helyzetének megváltoztatását; 
1858. aug. 14-ikén az eperjesi egyház indítványozza, 
hogy újabban is folyamodjék a kerület Ő Felségéhez 
a tiszai ev. superintendentia 1849. év előtti törvényes
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egyházi rendezetébe való visszaállítása, különösen 
pedig a superintendens és kerületi felügyelő váiaszt- 
hatása végett.

Sztehlo Nehémiás lelkületével védi és építi egy
háza alkotásait. Működésének ideje alatt az egyház 
sikeresen küzd a városi segély igazságos és méltá
nyos felemelése végett, 1864-ben orgonáját kijavít
tatja, 1865-ben új oltárt épít s abba illeszti be az 
1847-ben Brocky Károly magyar származású, londoni 
festőművésztől ajándékba kapott remek oltárképet, 
1876-ban helyrehozatja az orgona-karzatot és stílszerű 
új szószéket állíttat fel, 1872-ben a parochiális telken 
levő iskoláját új épülettel bővíti ki, 1881-ben gyűj
tést indít meg az egyház a leányiskolái alap létesíté
sére, 1887-ben a tűz által megrongált templomot 
tataroztatja külsegélyből és a hívek áldozatkészségé
ből, 1892-ben vasrácscsal határolja az oltári szentélyt.

És a külső építés mellett serényen folytatódik a 
belmissziói munka. Sztehlo éltető lelke az 1861-ig fenn
álló régi eperjesi jótékony nőegyletnek, majd a később 
alakult evangélikus leányegyletnek és az 1895-ben új 
életre kelt evangélikus gyámintézeti Nőegyletnek. Tevé
kenysége mellett az elemi iskola 1852-ben, a Colle- 
gium újjászervezésekor, kiegészítődik a 3-ik és 4-ik 
fiúosztálylyal, 1856-ban az evangélikus kereskedő- és 
iparostanonczok részére vasárnapi iskolát létesítenek, 
1874-ben megalakul a polgári leányiskola olymódon, 
hogy az elemi iskola 3-ik és 4-ik leányosztálya el- 
különíttetik tőle, 1879-ben a polgári leányiskola 3-ik 
osztálya szerveztetek és 1896-ban a nagy jóltevőnek, 
Herfurthnak a végrendeleti hagyományából betetőzte- 
tik az alkotás a 4-ik osztály felállításával. És az isko
láknak és minden egyházi intézménynek Sztehlo veze-
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tése mellett a lelki műveltség és a gyámiritézeti jóté
konyság az eszménye.

A magyarosodás is terjed. Az egyház 1861-ben 
kimondotta, hogy anyakönyveit és jegyzőkönyveit 
magyarul vezeti, 1870-ben, hogy havonkint egyszer, 
1884-ben, hogy minden második vasárnapon a fő
istentisztelet nyelve magyar legyen.

Egyháza területén kívül mihamar széles munka
mezőt nyit Sztehlonak kiváló képzettsége, önfeláldozó 
buzgósága és a hű munkást megjutalmazó elismerés 
az egyházi élet minden terén. 1854 —1859-ig egyház- 
megyei, 1857— 1861-ig egyházkerületi jegyző, 1864-től 
1895-ig főesperes, 1870-ben püspökjelölt, 1890-ben 
püspökhelyettes, 1891 — 1894-ben zsinati képviselő.

Egyházi közigazgatási és belmissziói munkássága 
mellett kiváló vezérférfia a gyámintézetnek; már 1861- 
ben azt írja neki Székács: „Csak 50 olyan szolga
társat, mint Ön — s megállapítjuk s bízom Istenben, 
virágzóvá teszszük a gyám intézetet". 1863 —1867-ig 
esperességi gyámintézeti bizottsági tag, 1867— 1873-ig 
egyházkerületi gyámintézeti pénztárnok, 1873- 1886-ig 
egyházkerületi gyámintézeti elnök volt s a magyar- 
országi gyámintézet képviseletében 1874-ben Stuttgart
ban és 1882-ben Leipzigban résztvett a Gusztáv 
Adolf-egylet főgyűlésein.

A szellemi munka értékét megbecsülni nem lehet. 
A ki mindenét az emberiségnek adja, a kinek lelke 
mások életébe bevilágító, lobogó fáklyafény, az na
gyobb értéket hord önmagában, mint a mennyivel a 
világ megjutalmazhatja. Sztehlonak is nem az anyagiak
ban, hanem a lelkiekben volt a gazdagsága; 1871-ben, 
lelkészi működésének 25-ik évfordulójakor, ezt a nagy 
értékét ismerték el az egyháztagok, a mikor érdemeit



jegyzőkönyvben megörökítve, a tanári-kar egy dísz
kötésű munkát, az egyház pedig egy értékes ezüst- 
kelyhet s aranygyűrűt ajándékozott neki és fizetésének 
600 forintra való felemelésével jutalmazta meg; 1889- 
ben, főesperesi működésének 25-ik évfordulóján ezt 
a nagy önfeláldozását jutalmazták meg az egyház
megye egyházai, a mikor díszes albumba foglalt fel
irataikban tiszteletüknek és szeretetüknek szívből jövő 
áldozatát mutatták be az ünnepeltnek.

Lelki koronázás ünnepe lett volna az 50-éves 
lelkészi jubileum. De Sztehlo úgy tett, mint Jézus, a 
ki amint észrevevé, hogy királylyá akarják tenni, el- 
vonula. 1896-ban lemondott állásáról, a magányba 
vonult, hogy ott csendes merengéssel 1894. május 
4-ikén meghalt nejét sirassa, a kivel 44 évig élt bol
dog házasságban. Nem ment egyedül. Nagy idők 
emlékei, hálás szívek áldásai kisérték. És vele ment 
Istennek kegyelme, vezető tűzoszlopul az élet borús utain.

Az Úr kegyelme vele maradt 1912. márczius 
26-ikán bekövetkezett haláláig. A nyugalom esztendei
ben az emlékezet múzsájával társalgott. Már lelkész
kedése idejében is kedvvel Írogatott a nagy nyilvá
nosság számára is. Több egyházi beszéde jelent meg 
nyomtatásban. Megkezdte az évi egyházi „Értesítvé- 
nyek" kiadását. Munkatársa volt 1848-tól a P rotes
táns E gyház és Iskola czímű lapnak, 1855-től a 
P rotestantische J ahrbücher czímű folyóiratnak. 
Beszteíczebányai magányában irodalmi munkásságát 
folytatta. Visszaemlékezéseket közölt életéből és az 
átélt nagy időkből 69 czikkben „Merengések" czím 
alatt a Gyámintézet cz. lapban és 93 czikkben „Aus 
den Erinnerungen eines altén Predigers" czím alatt 
az Evangelische G locken cz. folyóiratban.
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És az Úr kegyelme vele volt a halálban is. A 
Krisztus hű szolgáinak útja a halhatatlanság világába 
vezet. Ott van megdicsőült Nestorunk is a Krisztus
nál. Szent örökségül őrizzük élete emlékezetét. Hite, 
szeretete, ideális élete lelkesítsen egyház- és haza
szeretetre. Sztehlo Jánost gyászolva, nekünk is azt 
üzeni az apostol: Emlékezzetek meg a ti elöljáróitok
ról, a kik szólották néktek az Isten beszédét és figyel
mezvén az ő életök végére, kövessétek h it ö k e t Áldás 
emlékére!
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Egyházi tisztviselők 1912-ben.
Egyháztanács. :: Iskolaszék. :: Bizottságok.

(Általános tisztújítás hat évre 1908. jún. 21-ikén.)

Egyházi felügyel ö\Bánó Aladár. Lelkész: Korbély Géza 
esperes. Segédlelkész: Deák János theol. akad. tanár. Tisztelet
beli segédlelkész: dr. Obál Béla theol. akad. tanár. Esperesi 
segédlelkész: Lehoczky Egyed. Egyházi gondnok: Schön- 
wiesnerJános. Iskolaszéki elnök: dr. MiklerKároly. Temető
felügyelő: dr. Flórián Károly. Egyházi ügyész: Klefner 
Gyula. Egyházi alügyész: Weiszer Emil. Temetőgondnok: 
Bálint János. Egyházi jegyző: dr. Wallentínyi Samu és 
Durst Győző. Tan ítók: Durst Győzőezévi igazgató. A polgári 
leányiskolában: Mórotz Karolin, Jelenik Emma, Blaschek 
Mária, Várkoly Szeréna és Simkovits Mária. Az elemi 
iskolában : Durst Győző, Szánik Ernő  és Sándor Izabella.

Az egyháztanács tagjai a tisztikaron kívül: Tiszteletbeli 
tag : H úsz Ármin. Rendes tagok : B lelek László, Csengey G usztáv, 
D raskóczy Lajos, F arkas L ajos, dr. Flórián  Károly, Frenyó Lajos, 
Gömöry Ján os, H artm ann A lbert, H ennel Zsigm ond, Ludmann 
Ottó, M ayer Endre, M olitorisz István, P eskó Ödön, dr. Schm idt 
G yula, Schustek N ándor, dr. Szlávik M átyás, Szutórisz Frigyes, 
Tahy Jó zsef, Thrór G yula, Vogel B éla , W itelky A ladár. Négy 
elhunyt presbyternek a helye betöltetlen.

Az iskolaszék világi elnöke: dr. M ikler Károly. Tagjai 
hivatalból: dr. W allentínyi Sam u, Schönwiesner Ján os, K lefner 
G yula, dr. W eiszer Em il, Göm öry Já n o s  főgimnáziumi igazgató, 
G erhard B éla  tanítóképző-intézeti igazgató, D urst G yőző elemi 
és polgári leányiskolái igazgató. — Választott tagok: D raskóczy 
Lajos, dr. Flórián  K ároly, Frenyó L ajos, H ennel Zsigm ond, 
Ludmann Ottó, M ayer Endre, dr. Szlávik M átyás, Szutórisz

I.
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Frigyes. Egy elhúnyt iskolaszéki tagnak a helye betöltetlen. 
Az elemi és polgári leányiskola tantestületének kiküldöttje: 
M órotz K arolin.

Az adókivető-bizottság világi elnöke: dr. Flórián  Károly. 
Tagjai hivatalból: dr. M ikler K ároly, Schönwiesner Já n o s, K lefner 
O yula, dr. W eiszer Em il, D urst G yőző jegyző. — Választott 
tagok : D raskóczy L ajos, Göm öry Já n o s, Flennel Zsigm ond, 
M atherny G usztáv, W eiszer Lajos.

A szám vizsgáló bizottság világi elnöke: Vogel B éla. 
Hivatalból tagjai: dr. M ikler K ároly, Schönwiesner Já n o s, K lefner 
G yula, dr. W eiszer Em il, B álin t Já n o s, D urst G yőző, mint a 
Herfurth-alap vizsgálatához kiküldött iskolai igazgató és jegyző, 
s ugyanilyen minőségben M órotz K arolin. Választott tagok : 
B ielek Z oltán, D ahlström  K ároly, Pálesch Á rpád, P eskó Ödön.

A jogügyi bizottság tagjai: dr. M ikler K ároly, dr. O szvald 
Tivadar, K lefner G yula, dr. W eiszer Em il és dr. O betkó Dezső jegyző.

A közös tem ető-bizottság világi elnöke: dr. Flórián  
Károly. Választott tagok : D raskóczy L ajos, M ayer Endre, Schustek 
N ándor, dr. W allentínyi Sam u  jegyző.

Az evang. gyámintézeti nőegyletbe kiküldött bizottsági 
tagok : Thrór G yula és Schönwiesner Ján os.

Az egyháztanácsban  és az  iskolaszékben , valam int a bizott
ságokban , m int egyházi társelnök, hivatalból vesz részt 
a  lelkész.
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Istentiszteletek.
A) Általános tudnivalók 1913-ra.

1. Az ünnep- és vasárnap-reggeli istentisztelet mindig pont
ban 10 órakor, a délutáni ájtatosság pontban 4 órakor kezdődik. 
Az istentisztelet nyelve a magyar; azonban a sátoros-ünnepek 
másodnapján és azon hónapok utolsó vasárnapján, melyekben 
főünnepek nincsenek, német nyelvű istentisztelet tartatik.

2. A lkalm i ünnepek. G yám intézeti istentisztelet Húsvét utáni
II. vasárnap, április ő-ikán. K onfirm áczió ünnepe Áldozócsütörtök 
napján, május 1-jén. R eform áczió emlékünnepe Szentháromság 
utáni XXIII. vasárnapon, október 26-ikán. Az óév-esti hálaadó 
istentisztelet deczember 31-ikén délután ö t és f é l  órakor. Végül 
az újév-reggeli istentisztelet délelőtt, a rendes időben. A böjti 
időszakban  minden csütörtökön délután 3 órakor magyar nyelvű 
böjti elmélkedést tart a lelkész.

3. Ú rvacsora. Régi idők hagyományos szokását tiszteletben 
tartva, az Úrnak szent asztala mindaddig, míg a hívek óhaja 
változtatást nem kíván, ezután is csak három ízben téríttetik meg 
évenként; és pedig: nagypénteken és a konfirmáczió ünnepén 
magyarul, húsvét II. ünnepén pedig német nyelven szolgáltatja 
ki a lelkész az úrvacsorát.

4. O ffertorium ok. Templomi rendkívüli kegyes adakozásokat 
kér egyházunk áldozatkész híveitől: az egyház ja v á r a : Húsvét, 
pünkösd és karácsony első ünnepén és ó-év estéjén. Az egyetem es 
nyugdíjintézet javára: új-év napján. Az esperességi gyám intézet 
javára Húsvét utáni II. vasárnap, április 6-ikán. A reform ácziói 
ju b ilán s alap  javára: a reformáczió emlékünnepén. Az egyház
kerületi árvaház  javára: Szentháromság utáni XVII. vasárnapon, 
szeptember 14-ikén. A nagypénteki és a konfirmácziói offertorium 
a lelkész javadalmához tartozik,

I I .
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B ) Az istentiszteletek sorrendje

az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház templomában az 1913. évben.

ac3
|  J- Vasár-és ünnepnapok offertorium Délelőtt Úrvacsora Délután

1 Q iév ..............................  Offertor. magyar — magyar
^  5 Újév utáni vasárnap.. magyar — magyar
3  6 Vízkereszt .................. magyar deutsch
§ 12 Vízk. ut. I. vasárnap.. magyar - magyar
•—> 19 Hetvened-vasárnap.. .. magyar — magyar

26 Hatvanad-vasárnap .. deutsch — magyar

2  Ötvened-vasárnap .. .. magyar . — magyar
Jb 9 Böjt I. vasárnapja .. .. magyar - deutsch
3  13 Böjti elmelkedes......... — — • magyar

xí lo Bojt II. vasárnapja .. magyar — magyar
£  20 Böjti elmelkedes......... — — magyar

23 Böjt III. vasárnapja .. deutsch ~ magyar
21 Böjti elmelkedes......... — — magyar

2 Böjt IV. vasárnapja .. magyar — magyar
ó Böjti elmelkedes......... — — magyar

o> 9 Böjt V. vasárnapja .. - magyar - deutsch
. 3 13 Böjti elmelkedes......... — — magyar
3 16 Virágvasárnap ......... magyar magyar
^  21) Böjti elmélkedés.........  — •— — magyar
S  21 N agypéntek ..............  Offertor. magyar Úrvacsora magyar

23 H úsvét-vasárnap .. .. Offertor. magyar — magyar
24 H úsvét-héifó ............. deutsch 'Communion magyar
30 Húsvét ut. I. vasárnap — magyar — magyar

6 Gyámintézeti istentiszt. Offertor. magyar — magyar
13 Húsvét utáni III. vas... magyar - deutsch

2 0 n n IV. a magyar — magyar
27 n n V. a .. — deutsch magyar

1 K on firm áczió .............  Offertor. magyar Úrvacsora magyar
2  4 Húsvét utáni VI. vas... magyar — deutsch
.5, 1 1  P ünkösd-vasárnap  .. Offertor. magyar - magyar
2  12 Pünkösd-hétfő ......... deutsch - magyar

18 Sztharomsag vasárnap magyar ~ magyar
25 Szt.-h. ut. I. vasárnap magyar — magyar

1 Szt.-h. utáni. II. vas. magyar _ magyar
3 8  11 n III. 1/ — magyar deutsch
3  15 ti 11 IV. » — magyar — magyar

22 n a V. a — magyar — magyar
29 n n Ví. a — deutsch — magyar

2  6 Szt.-h. ut. VII. vas. — magyar _ magyar
~  13 „ „ VIII. „ - magyar ~ deutsch

20 a a IX. a — magyar — magyar
2 l » a X. » — deutsch _  ~ magyar
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Vasár- és ünnepnapok O ffe r to r iu m Délelőtt Úrvacsora Délután

CA3 3 Szt.-h. ut. XI. vas. _ magyar _ magyar
NCA 10 „ „  XII. „ — magyar — deutsch
3
&/)3

17 „ „ XIII. „ magyar — magyar
24 „ „  XIV. „ — magyar — magyar

< 31 „ „ XV. „ deutsch — magyar

7 Szt.-h. ut. XVI. vas. magyar — magyar
a 14 „ „ XVII. „ Offertor. magyar — deutsch
N 21 „ „ XVIII. „ — magyar — magyar

C/5 28 „ „ XIX. „ — deutsch — magyar
u
4> 5 Szt.-h. ut. XX. vas. — magyar — magyar

-Q 12 „ „ XXI. „ — magyar — deutsch
19 „ „ XXII. „ — magyar —  . magyar

0
26 Reform, emlékünnepe Offertor. magyar — magyar

u 2 Szt.-h. ut. XXIV. vas. - magyar — magyar
XJ 9 „ „ XXV. „ - magyar — deutsch
c 16 „ „ XXVI. „ magyar — magyar
> 23 „ „ XXVII. „ — magyar — magyaro
z 30 Advent I. vasárnap .. — deutsch magyar

7 Advent 11. vasárnap.. — magyar — magyar
a 14 „ III. magyar - deutsch
E 21 i, IV. „ — magyar — magyar
V 25 K arácsony  /. ünnepe — magyar — magyarNU 26 K arácsony II. ünnepe Offertor. deutsch — magyaro 28 Karácsony utáni vas... — magyar — magyar

31 Ó-év utolsó napján  .. Offertor. - — este fél 6-kor

1 9 1 4 -ik ^ v .

1 Ú jév ...................... Offertor. magyar magyar
Újév utáni vasárnap ..U*ec3

4 — magyar — deutsch
6 Vízkereszt .................. _ magyar magyar

Vízkereszt ut. I. vas.3d 11 magyar — magyar
18 „ „ II. » — magyar — magyar
25 „ „ III. i, — deutsch — magyar

«■ 1 Vízkereszt ut. IV. vas. - magyar magyar
3u 8 ,, V. „ — magyar - deutsch
X 15 t> » VI. n — magyar magyarüÜ- 22 „ i, VII. „ — deutsch magyar

CA 1 Vízkeresztut.VIIl. vas. — magyar magyar
8 n tt IX. n — magyar deutsch

O 15 n n X. tt — magyar magyar
*cö 2 2 ti tt XI. tt — magyar — magyar
s 29 „ „ XII. 1, — deutsch — magyar

Jeg y zet. Az 1914-ik évre szóló sorrendben a Vízkereszt ünnepe 
után következő római számok csupán a vasárnapokat jelölik az isten- 
tisztelet nyelvével együtt. A mint a böjti időszak bekövetkezik, a lelkész 
minden csütörtökön délután 3 órakor böjti elmélkedést tart.
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Egyházi cselekmények.
*

A) Általános tudnivalók.

1. K eresztelések és avatások egy nappal előbb jelentendők 
be a lelkésznek s a lelkész által kitűzött időben rendszerint a 
templomban, különös kívánságra a háznál végeztetnek. Vidéki 
híveink vagy behozzák a megkeresztelendőt, vagy pedig a lelkészt 
viszik ki a funkczió helyére.

2. Az esketéseket legalább 12 órával előbb történt bejelentés 
után (rendszerint a polgári kötés után), éppen úgy, mint eddig, 
a templomban, egyházunk szertartásai szerint végzi a lelkész. 
Különös kívánságra az esketés a háznál is eszközölhető. Vidékiek 
meghívására a lelkész a jegyesek lakóhelyére is kimegy.

3. A tem etési szertartást 24 órával előbb történt bejelentés 
után a halottas háznál végzi a lelkész. Jó időben, vagy esetleges 
kényszerítő körülmények között a gyászbeszéd a sírnál is tartható. 
A lelkész és az énekvezér minden halottat kikisér a temetőbe; 
kedvezőtlen idő esetén méltányos, hogy számukra a gyászoló 
felek kocsit adjanak. A gyermek-temetésnél azon, eddig dívott 
szokás, hogy a lelkész a gyermek koporsójával egy kocsin foglalt 
helyet: megszűnik.

A temetések alkalmával kívánt egy vagy két személyű egy
szerű ének, vagy több tagból álló karének D urst G yőző ének
vezérnél rendelendő meg és az énekért já ró , az énekvezér által 
megállapított illeték az ő  kezeihez fizeten d ő le.

4. A konfirmáczió-ok\íú&% négy és fél hétig tart. Kezdődik ez 
évben márczius 30-ikán és végződik április 30-ikán, a mely napon 
délután 3 órakor a növendékek az új iskolai épület rajztermében 
az egyháztagok előtt ünnepélyes nyilvános vizsgát tesznek. A be
iratások a konfirmácziói oktatásra az oktatás megkezdése előtt 
egy héttel eszközölhetők a lelkész lakásán. Tizenkét éven alul 
levő gyermekek csak hallgatókul vétetnek föl, de meg nem 
konfirmáltatnak. Nem helyben született gyermek beiratásakor a 
keresztlevél bemutatandó. A konfirmáczió ünnepélyes végrehajtása 
Áldozócsütörtök napján, május 1-jén fog megtörténni, a rendes 
istentisztelet keretén belül.

A lelkész lakik a parochián: Fő-utcza 99. sz. alatt.

III.
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B) Múlt évi statisztika.

Az egyház kebelében 1912. évi január hó 1-jétől deczember 
hó 31-ikéig:

S zü letett: 12 lélek; 8 fi és 4 leány.
K on firm áltatott: 19 gyermek; 12 fi és 7 leány.
E skü d ött: 7 pár; 3 tiszta evang. és 4 vegyes házas.
M eg h alt: 21 egyén; 13 fi, 8 nő; ezek között 5 évig: 3 fi, 

2 leány; nőtlen férfi 3 ; hajadon leány 1; házas férfi 5, nő 3 ; 
özvegy: férfi 2, nő 2. A legifjabb halott: egy fiú 5 hónapot élt; 
a legmagasabb életkort egy 72-éves házas nő érte el.

Ú rvacsorával é lte k : 689-en.
Á ttért hozzánk : 1 nő.
Tőlünk k ité r t: 3 férfi, 1 nő, a kik közül azonban csak 1 volt 

rendes adófizető egyháztag.

C) Összehasonlítás.

1. Az 1712-ik évben:
Született a hiányos bejegyzés szerint: 3 gyermek; 2 fi, 

1 leány.
E skettetett a hiányos bejegyzés szerint: 11 pár. 
M eg h alt: hiányzik a bejegyzés.

2. Az 1812-ik évben:
S zü letett: 26 gyermek; 11 fi; 15 leány.
E skettetett: 3 pár.
M eg h alt: 16 egyén; 6 fi, 10 nő.
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V a l l á s o k t a t á s .

1. A vallástanítást kebelbeli iskoláinkban heti 2 — 2 
órában, az elemi I —11. vegyes osztályokban D urst Győző 
igazgató-tanító, a III —IV. fiúosztályokban Szánlk Ernő  
tanító, a III—IV. leányosztályokban Sándor Izabella tanítónő; 
a polgári leányiskola I — II. osztályaiban Lehoczky Egyed  
esperesi segédlelkész, a III —IV. osztályaiban Korbély Géza 
esperes-lelkész végzi. Az idegen iskolák közül az állami 
tanítónőképző-intézet gyakorlóiskolájában heti 2 órában 
Durst Győző igazgató-tanító; az Angolkisasszonyok eper
jesi „Sancta Maria" leánynevelő-intézete elemi és polgári 
osztályaiban, továbbá a gór. kath. polgári fiúiskolában, a 
kir. kath. főgimnáziumban és a gör. kath. tanítóképző
intézetben, összesen heti 12 órában Lehoczky Egyed espe
resi segédlelkész; az állami tanítónőképző-intézet I —IV. 
osztályában, heti 8 órában Korbély Géza esperes-lelkész 
tanítja az evang. növendékeket. Az iparostanonczok vallás- 
oktatását a helybeli lelkészek egyetértő megbízásából Szánik 
Ernő  látja el. Az egyházközség által gondozott kebelbeli 
és idegen iskolákban összesen heti 34 órában végeztetik 
a vallástanítás.

2. Ágost. hitv. ev. vallástanuló van:
a) A kebelbeli elemi iskolában: I. oszt. 13 fiú (8 ref.), 6 leány 

(2 ref.); II. oszt. 12 fiú (4 ref.), 6 leány; III. oszt. 11 fiú 
(3 ref.), 18 leány (1 ref.); IV. oszt. 11 fiú (1 ref.), 13 leány 
(2 ref.). Összesen QO (21 ref.).

b) A kebelbeli polg. leányiskolában: I. oszt. 9 (1 ref.); II. oszt. 
11; III. oszt. 13 (2 ref.); IV. oszt. 17 (1 ref.). Összesen 50.

IV .
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c) Állami tanítónőképző-intézet gyakorlóiskolájában: I. oszt. 
1 fiú; II. oszt. 1 fiú; III. oszt. 2 fiú; IV. oszt. 2 fiú, 1 leány; 
V. oszt. 1 leány. Összesen 8.

d) Rom. kath. leánynevelő: III. elemi oszt. 1 leány; IV. polg. 
oszt. 1 leány. Összesen 2.

e) Oör. kath. polgári fiúiskolában: I. oszt. 1; II. oszt. 3 ; III. 
oszt. 1; IV. oszt. 2. Összesen 7.

f )  Kir. kath. főgimnáziumban: I. oszt. 1; III. oszt. 1; V. oszt. 1. 
Összesen 3.

g) Gör. kath. tanítóképzőben: I. oszt. 1. Összesen 1.
h) Állami tanítónőképző-intézetben: I. oszt. 9 ;  II. oszt. 7 ;

III. oszt. 5 ; IV. oszt. 5. Összesen 26.
i) Az iparostanoncz-iskolában 13 fiú. Összesen 13.

2
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Egyházi belélet 1912-ben.

A ) Az egyház 1912. évi története.

Tisztelt egyháztagok!

Mint a szárnyaikat csattogtató saskeselyűk, sebesen 
szállnak az esztendők. A míg átröppennek az örülök és 
könyhullatók életútjai és az egyházi és nemzeti művelődés 
munkamezei felett, az idő hallgatagon jegyzi az emlékezet 
könyvébe a változatos eseményeket. Csak az gazdag, a 
kinek van mire örömmel, megnyugvással visszagondolnia, 
a ki oltárokat Iát a múltban, a melyek mellett nagy idők 
emlékei elevenednek meg lelkében. Csak azok az egyházak 
nézhetnek bizakodással a jövendőbe, a melyek értékes örök
ségeket őriznek, a jövendőt átalakító lelki erőkkel bírnak, 
s készek áldozatot hozni azokért, a kik a mai időknek 
örökösei, a vallásos eszméknek áldozó papjai, a nemzeti 
törekvések hűséges munkásai lesznek. Mint a régi görögök 
éjszakai versenyjátékain a nézők, az egymást felváltó nem
zedékek kézből-kézbe adják át a fáklyákat, a hit és tudás 
szövétnekeit, hogy az igazság világosságában járjunk és 
a szeretet hevülékenynyé tegye szívünket minden iránt, a 
mi értékesebbé, fényesebbé teszi az életet.

Hálaadással állunk a múlt és jövendő határánál. 
Áhítattal valljuk: „Nem hagyja el az Ú r az ő népét, az 
ő nagy nevéért; mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a 
maga népévé válaszszonu. (Sám. 12., 22.) Erőtlenségünkben 
az ő megsegítő kegyelme támogatott. Az idő szárnyára 
bocsátotta gyermekét: az esztendőt. De a mi az időben

V .
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történt, nem szállott el. Megmaradt a jövendő számára az 
egyház alkotásában. Megmaradt lelkünk gazdagítására azok
ban a gondolatokban és érzelmekben, a melyek szívünk
ben rejtőznek, s az életnek sötétségeiben világító fénynyel 
ragyognak.

Az élet benső története el van rejtve. A következő 
sorokban az egyház múlt évi életének külső történetét 
örökítjük meg.

í. Az új iskola építése. Az iskolaszék az új iskolai épület 
vízvezetéki és csatornázási munkálatait 1912. m árczius 14-ikén, 
Faragó József városi tanácsosnak, mint az építés műszaki ellen
őrző szakértőjének véleményes javaslatára Mikulik Lajosnak adta 
ki 3864 kor. 40 fill. egységárért.

M árczius 14-ikén  az új iskolai épület fűtéséről tanácskozván, 
az iskolaszék elhatározta, hogy a tantermekbe egyelőre cserép
kályhákat, a folyosókra pedig megfelelő számú salgótarjáni vas
kályhát állíttat. Június 28-ikán a mintacsempék megtekintése után 
a kályhásmunkát Drobnyák Nándornak adta ki.

Jú n iu s 28-ikán  az iskolaszék helyszíni szemlét tartván az 
új iskolai épület udvarán, kimondotta, hogy az épület előtti fák, 
a melyek nagyon besötétítik a tantermeket, kivágassanak; az 
udvar, illetve kert rendezése czéljából pedig felkéri dr. Flórián 
Károlyt arra, hogy hozzáértő kertész által tervet készíttessen.

Szeptem ber 3-ikán  a városi rendőrkapitány az új iskolai 
épületre nézve a lakhatási, illetve használati engedélyt megadta.

A tanítás az új iskolai épületben, mivel az iskolapadok idejé
ben nem érkeztek meg, szeptem ber 16-ikán  kezdődött.

2. Az új iskola berendezése és felszerelése. A febr. 
22-ikén tartott iskolaszéki ülésben az igazgató előterjesztette a 
tantestület javaslatát az új iskola berendezését és felszerelését 
illetőleg. A javaslat szerint az összes bútorzat a tantermekbe, 
szertárakba, tanítói és igazgatói szobába és a folyosóra 16,296 kor. 
60 fill.-be kerülne, a szállítási díjon kívül. A felszerelés 5485 kor. 
95 fill. fedezetet igényel. Tekintettel arra, hogy az egyház ezidő 
szerint a kellő anyagi eszközökkel nem rendelkezik, az iskolaszék 
a tantestület javaslatát teljességében elfogadja ugyan, de egyelőre 
csak a legszükségesebb berendezési tárgyak beszerzését határozza 
el. Ez okból az elnökségen kívül Schönwiesner János, Oömöry 
János, dr. Flórián Károly és Durst Győző tagokból álló bizott-

2 *
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ságot küld ki azon czélból, hogy a berendezésre vonatkozó 
javaslatot a minimumra redukálja. Egyúttal az iskolaszék Oömöry 
János főgimn. igazgatónak hálás köszönetét mond azon szives 
fáradozásáért, melylyel az iskolai berendezés megállapítása tekin
tetében a tantestületnek segédkezet nyújtott.

M árczius 14-ikén  az iskolaszék elfogadta a bizottságnak azon 
indítványát, hogy egyelőre csak a legszükségesebb berendezési 
tárgyak szereztessenek be, a többiek pedig a legközelebbi évek 
folyamán. Okvetlenül beszerzendőnek mondja a tantermek, a rajz
terem, a folyosók, a tanítói és igazgatói szobának a berendezését, 
illetve bútorzatát, egyelőre pedig kikapcsolandónak tartja a ter
mészetrajzi és természettani szertár berendezését és felszerelését, 
továbbá a zongorát, varrógépet, írógépet és a Wertheim-szekrényt.

M ájus 25-ikén  az iskolaszék megbízza az igazgatót, hogy a 
szükséges ülőkéket 4 koronájával, az oldalkötéses székeket 5 kór
jával, a támlásszékeket 11 kor. 50 fillérjével a Thonet-czégtől; 
a függönyöket pedig, a nagyobbakat 14 kor.-val, a kisebbeket 
8 kor. 50 fillérjével Kaluzsa Félixtől szerezze be.

M ájus 31-ikén az iskolai bútorzatra vonatkozólag az iskola
szék Czigelbrier Róbert helybeli asztalosnak azon ajánlatát, hogy 
az eredeti költségvetésből 15°/0-ot enged, végleg elfogadta, s a 
munkát 4487 kor. 70 fillérrel neki adta ki.

Jú liu s 5-ikén , miután előbb a szakértő és a Budapestre ki
küldött igazgató a bemutatott „Zahn 11." rendszerű iskolai pa
dokat gyengéknek találta, az iskolaszék megbízta az igazgatót, 
hogy a Feiwel-czégtől „Diadal"-padokat rendeljen, s a meglevő 
régi „Diadab'-padokat a III —IV. fiúosztályba helyeztesse el. Az 
ajánlat szerint az összes osztályok padjai 6949 kor. 40 fill.-be 
kerülnek. A használatból kikerülő régi padok eladandók.

3. Szolgai állás az új iskolai épületben. Az iskola
szék augusztus 29-ikén ideiglenesen Harcsa Istvánt alkalmazta 
iskolaszolgának, lakáson és fűtésen kívül évi 600 kor. javadal
mazással. Ugyanakkor az igazgató indítványára hozzájárult ahhoz, 
hogy a régi melléképület egyik helyisége adassék ki oly egyénnek, 
a ki lakásért és fűtésért a takarítás, fahordás stb. körül segédkezne.

4. Az új iskola felavatása. Mélt. Geduly Henrik püspök 
úr egyházunkat megtisztelvén azzal, hogy a felavató-ünnepélyen 
az új iskola megáldását elvállalni kegyeskedett, a felavatás az ő 
közreműködésével október 27-ikén, az ünnepélyre meghívott hely
beli hatóságok és testületek képviselőinek és az egyházközség
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nagyszámú tagjainak jelenlétében a következő programm szerint 
folyt le: 1. Himnusz. Énekelte a közönség. 2. Bánó Aladár egyház
felügyelő megnyitó-beszédet tartott. 3. Korbély Géza esperes
lelkész beszéddel felavatta az iskolát. 4. Geduly Henrik püspök 
megáldotta az új épületet. 5. Durst Győző igazgató felolvasta az 
iskolaépítés történetét. 6. Jelenik Emma tanítónő előadta Csengey 
Gusztáv költőnek ez alkalomra írt: „Avató-szózat" ez. költeményét.
7. A Kollégium nevében Draskóczy Lajos igazgató üdvözölte az 
ünneplő egyházat. 8. Dr. Mikler Károly iskolaszéki világi elnök 
záró-beszédet tartott. 9. A közönség elénekelte a Szózatot. Ünnepély 
után az evangélikus egyházcsalád szűkebb körében társas-ebéd 
volt, a melyet a lelkes hangulat és a püspök jelenléte hála- és 
örömünneppé avatott fel. Szívből-szívbe szállt a fohász: Legyenek 
áldottak, a kik áldozatot hoztak a jövendő nemzedékért, s legyen 
az új iskola mindenkor az Úr háza, a hazaszeretet temploma s 
a lelki gazdagodás hajléka!

5. Segélykérések az új iskolára. Az egyház a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől május 8-ikán a 100,000 ko
ronás iskolaépítési kölcsön törlesztésére évi segélyt kért.

Jú n iu s 8-ikán  a m. kir. belügyminiszter az iskolaépítési 
czélra kért gyűjtési engedélyt egy évre meghosszabbította.

6. Polgári leányiskolái alap. Klefner Gyula egyházi 
ügyész s a polgári leányiskolái alap kezelője kifogást emelt az 
1911. szept. 24-ikén tartott egyházi közgyűlés 6-ik jegyzőkönyvi 
számú azon határozata ellen, miszerint az egyházi közgyűlés az 
eddig Klefner Gyula által kezelt polgári leányiskolái alapot az 
új iskola építésébe beolvasztani rendelte s az átvételre a szám
vizsgáló-bizottság elnökségét küldte ki. A márczius 31-ikén tar
tott egyházi közgyűlés 11-ik jegyzőkönyvi számú határozatával, 
az egyháztanács véleménye alapján, tekintettel arra, hogy a polgári 
leányiskolái alapot már az egyházmegyei közgyűlés által jóvá
hagyott 1910. márcz. 20-iki egyházi közgyűlés 4-ik határozata is 
az építési kölcsön törlesztésénél igénybevenni rendelte, tekintettel 
továbbá arra, hogy az 1881. április 15-ikén kibocsájtott felhívás 
szerint a kérdéses alap az újból felépítendő leányiskolára való 
fordítás végett gyűjtetett s az 1901. május 19-iki közgyűlés 
határozata szerint a leányiskolái épület a kérdésben levő alap 
czéljával azonos: az 1911. szept. 24-ikén hozott határozatát fenn
tartja s a polgári leányiskolái alapot megszünteti, illetőleg ren
deltetési czéljára fordítva, az iskolaépítés költségeinek fedezésére
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felhasználja. Egyúttal Klefner Gyula egyházi ügyésznek s alap
kezelőnek a polgári leányiskolái alap gyűjtése, kezelése és gyü- 
mölcsöztetése körül 31 éven át kifejtett hűséges és önzetlen fára
dozásáért hálás köszönetét mond.

7. Várkoly Szerén szabadságoltatása. Az iskolaszék 
Várkoly Szerén polgári leányiskolái kézimunkatanítónőnek az 
1911/12. tanévben, megrongált egészsége helyreállítására, február
tól ö-heti, majd márczius 14-ikén újabb 4-heti, végül a június 
9-iki közgyűlés a tanév végéig terjedő szabadságot engedélyezett, 
a helyettesítésre Gamauf Évi okleveles elemi iskolai tanítónőt 
kérte fel, heti 1 — 1 óra után havi 6 korona díjazással. Várkoly 
Szeréna betegsége hosszabb ideig tartván, az iskolaszék az 1912/13. 
tanévben neki február 1-jéig terjedő újabb szabadságot adott, 
helyettesének dr. Wallentínyi Samuné úrasszonyt kérte fel, az 
állam által fizetni szokott elemi iskolai óraadói díjazással, a mit 
a szeptember 22-iki közgyűlés a helyettesítés költségeinek el
vállalásával jóváhagyott.

8. A febr. 22-ikén tartott iskolaszéki ülés — a tan
testület indítványára — a polgári leányiskolában a felvételi vizsga 
díját 10 koronáról 20 koronára emelte fel.

9. A m árcz. 14-ikén tartott iskolaszéki ülés özv. dr. 
Lakner Árpádné úrasszonynak a polgári leányiskola természetrajzi 
felszerelésének gyarapítására adományozott 3 doboz lepkegyűjte
ményért hálás köszönetét mondott.

10. A m árcz. 31-ikén tartott egyházi közgyűlésen
lelkész-elnök kegyeletes kötelességtől indíttatva, mély sajnálattal 
emlékezett meg azon fájdalmas veszteségről, mely egyházunk 
egyik igen buzgó tagját és presbyterét, Thrór G yulát, nejének 
1912. évi január 14-ikén történt elhalálozása következtében érte. 
A korán elhúnytnak, mint a felebaráti szeretet és jótékonyság 
példányképének, áldott emlékezetét a közgyűlés, az egyházi élet 
terén kifejtett ügybuzgó tevékenységének és érdemeinek elismerése 
mellett, hálás kegyelettel jegyzőkönyvében is megörökíti.

11. A m árcz. 31-ikén tartott egyházi közgyűlésen
lelkész-elnök mély sajnálattal jelenti, hogy Kósch Á rpád, egy
házunk hithű tagja, 1912. január 20-ikán hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. Az elhúnyt, mint a becsületes munka embere, 
Eperjes társadalmában oly állást vívott ki magának, hogy korai 
elhalálozása egyházunkat is mély fájdalommal érinti, a miért is
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a közgyűlés, a gyászeset felett érzett őszinte sajnálkozása mellett, 
az elhunyt emlékét jegyzőkönyve lapjain is kegyelettel megörökíti.

12. Id. Sztehlo Ján o s nyug. lelkész halála. A már- 
czius 31-ikén tartott egyházi közgyűlésen lelkész-elnök mély meg- 
illetődéssel adja hírül, hogy az isteni gondviselés nagyt. id. Sztehlo 
János nyugalmazott főesperes-lelkészt Beszterczebányán, 1912. évi 
márczius hó 26-ikán az élők sorából elszólította. Jelenti, hogy a 
gyászhír hallatára az egyháztanács azonnal ülést tartott és az azon 
hozott határozatok értelmében az egyháztanács a) a gyászoló 
család előtt az egyház mély részvétét tolmácsolta; b) az egyház 
nevében koszorút helyezett a koporsóra; c) az egyháztanács meg
bízásából az egyházat a temetésen Korbély Géza lelkész és 
Draskóczy Lajos egyháztanácsos képviselték; d) az egyháztanács 
kérésére a temetésen a templomban a gyászbeszédet Korbély 
Géza lelkész tartotta; e) az egyháztanács megbízásából az elnök
ség tudtára adta a gyászoló családnak, hogy a boldogultat saját 
halottjának tekinti és a temetési költségeket felajánlja. Ez utóbbi 
intézkedést a család köszönettel tudomásul vette ugyan, de mivel 
a halottat a saját költségén kívánja eltemetni, arra kérte az egy
házat, hogy kegyeletét esetleg más módon juttassa kifejezésre. 
A közgyűlés a nagyt. id. Sztehlo János nyugalmazott főesperes- 
lelkész elhalálozásáról szóló jelentést a legmélyebb sajnálattal vette 
tudomásul és a boldogult drága emlékezetét jegyzőkönyvében 
kegyelettel örökítette meg. Egyben az egyháztanács intézkedéseit 
egyhangúlag jóváhagyja.

A boldogult emlékének miként való megörökítése tekinte
tében a közgyűlés az elnökség, továbbá dr. Mikler Károly, Mayer 
Endre, Vogel Béla és dr. Wallentínyi Samu tagokból álló szűkebb- 
körű bizottságot kéri fel a javaslattételre.

13. Szám adás. A márczius 31-ikén tartott egyházi köz
gyűlés a számvizsgáló-bizottság és az egyháztanács javaslata 
alapján, az egyházi Alkotmány 273 — 275. §§-ai értelmében az 
1911. évi egyházi és iskolai, valamint a Cherogerontikon-segély- 
egyleti számadásokat jóváhagyta és a felmentvény megadásával 
Schönwiesner János egyházi gondnoknak és Klefner Gyula iskolai 
alapkezelőnek a pénztár és vagyon lelkiismeretes kezeléséért, 
továbbá a számvizsgáló-bizottság tagjainak, s különösen buzgó 
elnökének, Vogel Bélának, a számvizsgálat körül kifejtett fárado
zásukért hálás köszönetét mondott.
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14. Költségelőirányzat és adókivetés. A márcz. 31-ikén 
tartott egyházi közgyűlés az egyházi Alkotmány 244 — 263. §§-ai 
figyelembevételével az 1913. évi egyházi költségelőirányzatot 
végleg megállapítja.

A költségelőirányzat főbb tételei a következők: 

a) K ia d á s :
Fizetések ..................... ..............  17638 kor. 64 fill.
Egyházi költség .. .. ..............  2481 „ 62 It

Iskolai k ö ltség .............. ..............  7878 II II

A d ó .................................. ..............  550 II ----- II

Ösztöndíj ..................... .............  496 II  -------- II

Sírkert ........................... ..............  200 II ------ ll

Offertorium..................... ..............  100 II  ------ II

Perselygyűjtés.............. ..............  25 11 — II

Egyházi adó után °/o •• ..............  180 II ------ ll

Kamat ........................... ..............  200 II  ------ II

Szegényekháza .............. ..............  950 u  — II

Vízdíj ........................... ..............  113 .  12 l l

Hiány 1911-ről.............. ..............  615 16 II

31427 kor. 54 fill.

b) B evétel:
Herfurth-alapból .............. .. .. 3992 kor. — fill.
Egyházi költség-számlán .. .. .. 620 tt 48 f f

Adó és ille té k ..................... .. .. 200 tt — f f

Ösztöndíj ............................ .. .. 120 tt — f f

Sírkert .................................. .. .. 400 f f — f f

Offertorium............................ .. .. 150 •t — f f

Perselygyűjtés..................... .. .. 350 1f — f f

Egyházi adóilleték.............. .. .. 4200 f f — f f

Kamat .................................. .. .. 4200 f f — f f

Szegényekháza ..................... .. .. 58 f f — tt

Tandíj .................................. . .. 7000 f f - tt

Városi segély ..................... .. .. 2059 f f 24 tt

H aszon bér............................ .. .. 700 f f — f f

Vízdíj .................................. .. .. 28 f f 28 f f

24078 kor. — fill.

Összes k iad ás............. 31427 kor. 54 fül.
Összes bevétel.............

Hiány
24078 „ 

7349 kor.
J

54 fi 1 1 .
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A közgyűlés a mutatkozó nagy hiány fedezése czéljából 
felkéri az elnökséget, hogy az iskolaépítés költségeire a közgyűlés 
nevében államsegély iránt folyamodjék.

Ugyanezen közgyűlés, az egyh. Alkotmány 262 — 263. §-ainak 
figyelembevételével, az egyháztagok személyes járandóságát és 
az állami adójuk után kiszámított 3% -os pótadót az adókivető
bizottság és az egyháztanács javaslata alapján tételről tételre vég
leg megállapította.

15. Vandrák Vilma-féle alapítvány. A márczius 31-ikén 
tartott közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy Vandrák Vilma 
nyugalmazott tanítónő nevére volt tanítványai, az 1911. október 
22-ikén tartott lélekemelő búcsúünnepély alkalmából, 313 kor. 
20 fül. ösztöndíjalapítványt tettek.

16. Blaschek Mária polgári leányiskolái segéd
tanítónői állásának rendes tanítónői állássá való át
szervezése. Az e czélra 1911. aug. 17-ikén újból kért állam
segélyt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 17,550 — 1912. 
számú leiratában újból megtagadta, mert állítása szerint az egy
háznak 1910. évi pénztári forgalmi kimutatása az előző évekhez 
képest kedvezőbb anyagi helyzetről tanúskodik. Az egyházi köz
gyűlés, tekintettel arra, hogy anyagi helyzete kedvezőbbre nem 
változott, a kért fizetéskiegészítési államsegélyért újból folyamodik.

17. Kálváriaúti telek tulajdonjoga. A márczius 31-ikén 
tartott egyházi közgyűlésen Mayer Endre bizottsági elnök jelenti, 
hogy a Kálvária-úton fekvő s bizonyos arányban az Eperjes városi 
és vidéki egyházzal együttesen birt telek tulajdonjogának rende
zésére kiküldött bizottság nem állapodhatott meg, mert a testvér
egyház képviselői a tanácskozásokon nem jelentek meg. A köz
gyűlés a bizottságot a közös tanácskozás újból leendő meg
kísérlésére, s ha az eredménytelen volna, a maga javaslatának 
előterjesztésére hívja fel.

18. A m árczius 31-ikén tartott egyházi közgyűlés
felhívta Sándor Izabella elemi iskolai tanítónőt, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter által 1912. július 1-jétől 20-ikáig az 
eperjesi állami tanítónőképző-intézetben rendezendő tanítónői 
továbbképző-tanfolyamon résztvegyen.

19. A m árczius 31-ikén tartott egyházi közgyűlésen
dr. Flórián Károly, utalással arra a hírre, hogy a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 1911. május 30-ikán 61,126. sz. a. és
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1911. október 17-ikén 122,813. sz. a. kelt rendeletével kimondotta, 
hogy a református egyházhoz tartozó aktiv katonái a cs. és kir. 
hadseregnek jogok és kötelességek tekintetében ugyanazon egyház 
polgári tagjaitól nem különböznek, és így az egyházi adófizetésre 
is kötelezve vannak, indítványozza, hogy a felettes egyházi testü
letek útján kérelem intéztessék a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, hogy a hitsorsos aktiv katonákkal szemben az egyházi 
adószedés jogát az egyenlőség elve alapján az ágostai hitvallású 
evangélikus egyházközségekre is terjeszsze ki. A közgyűlés az 
indítványt elfogadja s az egyházmegyei közgyűléshez felterjeszti.

20. Király Vilmos hagyom ánya. Az egyházi közgyűlés 
márczius 31-ikén kegyelettel fogadta a bejelentést, hogy néhai 
Király Vilmos, volt eperjesi lakos, egyházunk szegényalapja javára 
500 koronát, a diakonissza-alap javára pedig 1000 koronát hagyott.

21. Korbély Géza lelkész esperessé választása. A
sárosi ág. hitv. evang. egyházmegye 1911. aug. 22-ikén tartott 
közgyűléséből az egyházmegyei elnökségre beadott szavazatok 
felbontására kiküldött bizottság 1912. április 9-ikén megtartott 
ülésében megállapította, hogy az egyházmegye 20 szavazásra 
jogosult egyházközségéből 19 rendes időben küldte be kettős
szavazatát, s a felbontott szavazatok szerint a sárosi ág. hitv. ev. 
egyházmegye esperesévé 30 szavazattal Korbély Géza lelkész, 
egyházmegyei felügyelővé pedig 32 szavazattal Bánó Miklós 
kükemezei egyházfelügyelő választatott meg.

22. Igazgató-választás. A május 25-ikén tartott iskola
széki ülés a következő három évre elemi és polgári leányiskolái 
igazgatónak, titkos szavazással, Durst Győzőt választotta meg és 
kimondotta, hogy az igazgató az új iskolai épületben levő lakás 
elfoglalásával az iskolai épület felügyeletével is megbízatik.

23. A május 31-ikén tartott iskolaszéki ülés igazgató
nak azon előterjesztésére, hogy a franczia nyelv tanításáért mintegy 
740 kor. tandíj jő be, Blaschek Mária polgári iskolai segéd
tanítónőnek a franczia nyelv sikeres tanításáért a folyó tanévre 
600 korona tiszteletdíjat szavazott meg.

24. Polg. iskolai tanítónők lakbérem elési kérvénye.
A május hó 31-ikén tartott iskolaszéki ülésen olvastatott Jelenik 
Km ma, Mórotz Karola, Blaschek Mária és Simkovits Mária közös 
kérvénye, melyben lakbérüknek felemelését kérelmezik, és pedig 
a rendes tanítónők lakbérének 480 koronáról 720 koronára, a
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segédtanítónők lakbérének 420 koronáról 640 koronára való eme
lését. A kérvény véleményezés végett a gondnoknak adatott ki.

25. A jún. 9-ikén tartott egyházi közgyűlésen Sándor 
Izabella elemi iskolai és Simkovits Mária polgári iskolai tanító
nők a tanítói esküt letették.

26. A jún. 9-ikén tartott közgyűlés elfogadta az iskola
szék azon javaslatát, hogy iskolai tanulmányi kirándulások alkal
mával minden 20 növendék után 1 — 1 kisérő tanítónak, valamint 
az Országos Tanító- és Tanáregyesület közgyűlése alkalmával 
egy tanítónak útiköltségét az egyház viselje.

27. A június 11-ikén Eperjesen tartott egyházmegyei 
közgyűlésen, a mely Korbély Géza lelkészt a sárosi ág. hitv. 
evang. egyházmegye esperesi hivatalába beiktatta, egyházunkat 
hivatalból Korbély Géza esperes-lelkész és Bánó Aladár egyház
felügyelő, szavazati joggal dr. Szlávik Mátyás és Maiéter Gyula, 
tanácskozási joggal pedig Deák János, dr. Obetkó Dezső, Mayer 
Endre, Peskó Ödön, Gerhard Béla, Draskóczy Lajos, dr. Flórián 
Károly, Teltsch Kornél, Szutórisz Frigyes, Schöpflin Géza, Frenyó 
Lajos, dr. Weiszer Emil, dr. Toperczer Géza, Molitor Gusztáv 
és Kapi Gyula képviselték.

28. A július 5-ikén tartott iskolaszék! ülésen elnök 
jelentette, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternek leg
újabban kibocsátott 85,400—1912. sz. rendelete szerint a fele
kezeti polgári iskolai tanítók és tanítónők az államiakéhoz 
hasonló fizetésben részesíttetnek, illetve szolgálati idejük kezdeté
nek kitüntetésével rangsorba csoportosítva nyilvántartatnak és a 
X —VIII. fizetési osztályokba soroztainak. Az esedékes magasabb 
fizetés-kiegészítő államsegély hivatalból fog mindig kiutalványoz- 
tatni, úgy azonban, hogy az államsegély a fizetés 50°/o-ánál 
nagyobb nem lehet. Az iskolaszék a jelentést tudomásul veszi s 
felkéri a lelkészt, hogy a rendelet alapján sziveskedjék a szük
séges intézkedéseket megtenni.

29. A július 10. és 11. napjain Nyíregyházán tartott 
egyházkerületi közgyűlésen egyházunk tagjai közül jelen 
voltak hivatalból: Korbély Géza esperes-lelkész, egyházkerületi 
főjegyző, Mayer Endre theol. akad. dékán, Gömöry János főgimn. 
igazgató, Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igazgató; az egyház
megye képviseletében szavazati joggal: Szent-Ivány József, dr. 
Flórián Károly, dr. Wallentínyi Samu; tanácskozási joggal: dr. 
Szlávik Mátyás, dr. Obetkó Dezső,
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30. Özv. Rom bauer Samuné szül. Elischer Emília 
hagyom ánya. Az egyház augusztus 17-ikén kapta meg azon 
6000 koronáról szóló takarékpénztári könyvet, a melyet özv- 
Rombauer Samuné szül. Elischer Emília eperjesi születésű, iglói 
lakos úrnő végrendeletileg egyházunknak hagyott. Áldó kegyelet 
virraszszon az elhunyt nemeslelkű jótevőnknek emléke felett!

31. Hittantanítás az állami tanítónőképző-intézet 
gyakorló-iskolájában. Esperes-lelkész előterjesztésére az aug. 
29-ikén tartott iskolaszéki ülés a helybeli állami tanítónőképző- 
intézet gyakorló-iskolájában a hittan tanításával az egyház minden
kori kántortanítóját bízza meg, s a mennyiben az állam erre 
külön díjazást nem utalványozna, azt az egyház a maga pénztárából 
fizeti oly mérvben, a mint az állam szokta az elemi iskolai óra
díjakat fizetni.

32. Az aug. 29-ikén tartott iskolaszéki ülés dr. Flórián 
Károly és Qömöry János indítványára elvben elhatározta, hogy 
a polgári leányiskola és a főgimnázium a maga növendékei 
részére esetleg a Kollégium dísztermében külön tánczfolyamot 
rendezzen. A szervezéssel és felügyelettel a tantestület bízatott meg.

33. Az aug. 29-ikén tartott iskolaszéki ülésen Mayer 
Endre azt indítványozta, hogy az elemi iskolában a tanítás reggel 
9 órakor vegye kezdetét. Az igazgató az október 8-iki ülésen 
a véleményadásra kért szülők és iskolai hatóság nézetét elő
terjesztvén, miután azok többsége az indítványt nem pártolja, az 
iskolaszék a kérdés felett egyelőre napirendre tér.

34. Tornatanítás a polgári leányiskolában. Az aug. 
29-ikén tartott iskolaszéki ülés, mivel iskolánk az új főgimnáziumi 
tornacsarnokot a polgári leányiskolái tornatanítás czéljaira nem 
kaphatja meg, megbízta az igazgatót, hogy polgári leányiskolánk 
karöltve az ev. tanítóképzővel, továbbá a gör. kath. polgári fiú
iskolával és gör. kath. tanítóképzővel a régi gimnáziumi torna- 
csarnokot szerelje fel és a tornatanítást ott tartsa.

35. Esperesi káplánszoba és levéltári helyiség. 
A szept. 22-ikén tartott egyházi közgyűlésen tárgyaltatott az 
egyháztanács azon javaslata, hogy az egyház a f. évi október 
1-jétől fogva alkalmazandó esperességi segédlelkész részére, mivel 
egyházi szolgálatot és hitoktatást is fog végezni, a parochiális 
épületben egy bútorozott szobát fűtéssel felajánlani, valamint az 
esperességi levéltár részére ugyancsak a régi iskola valamely 
földszinti termét átengedni szíveskedjék. A közgyűlés az egyház-
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tanács javaslatát határozattá emelvén, kimondja, hogy az esperes- 
ségi levéltár elhelyezésére a földszinti udvari szobát, az esperes- 
ségi segédlelkész számára pedig a földszinti árok-utczai szobát 
az első évben díjtalanul, a jövőre nézve pedig, a mennyiben az 
egyházmegyének módjában állana, bizonyos későbben meg
állapítandó bérösszeg ellenében átengedi. Egyben megbízza gond
nokát, hogy a segédlelkész lakásába szükséges bútorokat beszerezze 
és a lakás fűtéséről is gondoskodjék.

36. Hittan tanítása a polgári leányiskolában és az 
állami tanítónőképző-intézetben. A szept. 22-ikén tartott 
egyházi közgyűlésen az egyháztanács javaslatával kapcsolatban 
tárgyaltatott Korbély Géza esperes-lelkész azon kérelme, engedje 
meg a közgyűlés, hogy esperesi és lelkészi nagy elfoglaltságára 
való tekintettel a polgári leányiskolában a hittan tanítását a segéd
lelkész lássa el. A közgyűlés osztja a presbytérium erre vonat
kozó véleményét és annak javaslatát elfogadván, kimondja, hogy 
bár teljes mértékben elismeri a munkamegosztás szükségességét, 
nagy súlyt helyez arra, hogy a mi egyházunk leánygyermekei 
minél intenzivebb vallásoktatásban részesüljenek, azért kéri az 
esperes-lelkészt, hogy a polgári leányiskolában, különösen pedig 
annak III. és IV. osztályában a hittant ő maga tanítsa, az állami 
tanítónőképző-intézet igazgatóságát pedig keresse meg az egyház 
nevében az iránt, hogy a lelkészi kiküldöttet hitoktatóul elfogadni 
szíveskedj ék.

37. A szept. 22-ikén tartott egyházi közgyűlésen
az egyháztanács javaslatával kapcsolatban tárgyaltatott a Sáros
megyei Mezőgazdasági Szesztermelők Szeszfinomító és Szesz
értékesítő Szövetkezetének ajánlata, mely szerint a vasúti síneken 
túl fekvő egyházi telekrészt négyzetölenként 8 koronával meg
venni hajlandó. A közgyűlés az egyháztanács javaslata alapján 
kimondja, hogy elvileg nem zárkózik el ezen telekrész eladásától, 
de a felajánlott áregységet nem találja megfelelőnek már azért 
sem, mivel ugyanezen szövetkezet már 1907. évi nov. 8-ikán 
négyzetölenként 20 koronát ajánlott, miért is a jelen ajánlattal 
szemben az eladás tekintetében tárgyalásba nem bocsátkozik.

38. A szept. 22-ikén tartott közgyűlés, az egyháztanács 
javaslata alapján, felhívja a temető-bizottságot, hogy a temető 
délkeleti oldalának kőfallal való bekerítésére és a Kubinyi-féle 
sírhely közelében levő gödörszerű mélyedés feltöltésére vonat
kozólag költségvetést készíttessen.
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39. A régi iskolai épület egy részének bérbeadása.
A szept. 22-ikén tartott egyházi közgyűlésen Korbély Oéza esperes
lelkész jelenti, hogy a régi iskola három emeleti tantermét bizony
talan időre az egyházkerület vette bérbe tanítóképző - intézeti 
czélokra (gyakorló-iskola, slöjd-rajzterem). A bérösszeg az első 
évre 800 kor., a jövőre nézve évi 1000 koronában lett meg
állapítva. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a rossz 
ablakoknak újakkal való kicserélését elhatározza.

40. Szánik E rn ő tanító kitüntetése. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Szánik Ernő elemi iskolai tanítót, tanítói 
működésében szerzett érdemeinek elismerése mellett évi 200 kor. 
személyi pótlékban részesítette. Korbély Oéza esperes-lelkész az 
október 8-iki iskolaszéki ülésen adta át a miniszter elismerő
levelét a kitüntetett tanítónak azzal a kívánsággal, hogy Isten 
segítségével az egyház és szülők megelégedésére és a haza javára 
még sokáig működjék.

41. Az október 8-ikán tartott iskolaszéki ülés, a
tantestület kérésére, a könyvtár gyarapítására az elemi iskolai 
növendékek által befizetett beiratási díjakon felül még 100 ko
ronát szavazott meg a folyó tanévre.

42. Az október 15-ikén tartott iskolaszéki ülésen
olvastatott Szabó Elemér kir. tanfelügyelőnek 2225 — 1912. számú 
átirata, melyben arra való hivatkozással, hogy Eperjesen az áll. 
elemi iskolai tanítók 640 kor. lakbért élveznek, arra kéri az 
egyházat, hogy az elemi iskolában alkalmazott tanítóknak jelen
legi 420 koronányi lakbárilletményét fenti összegre felemelni 
szíveskedjék. Az iskolaszék az átiratot Schönwiesner János egyházi 
gondnoknak adja ki azzal, hogy az egyház anyagi helyzetét 
mérlegelve, érdemleges javaslatot tegyen.

43. A novem ber 6 — 9. napjain Budapesten tartott 
egyetem es gyűlésen egyházunk köréből résztvettek hivatal
ból: Korbély Géza esperes-lelkész, egyetemes egyházi aljegyző; 
dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán; Mayer Endre theol. akad. 
dékán; az egyházkerületből kiküldve megbízó-levéllel: Tahy 
József; jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Obetkó Dezső.

Az egyetemes gyűlésen Korbély Géza esperes-lelkész, nagy
mérvű elfoglaltságára hivatkozva, egyetemes egyházi aljegyzői 
állásáról lemondott.
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44. Halottaink. Ifjak és aggastyánok, örülök és bánkó
dok életútja egyaránt a temetőben végződik. Nagy remények, 
nagy törekvések nagy emlékekké változnak, a melyeket hűséges 
kegyelettel őriznek a gyászolók. A mi temetőnk is sok köny- 
hullatásnak volt a színhelye az elmúlt esztendőben. A szülői 
szeretet sírba szállt reményeit siratták a vesztes szivek Máhr 
Rózsi, Máhr Béla, ifj. Fleischer Gusztáv koporsójánál. ínségese
ket vigasztaló, hitet, szeretetet prédikáló, családi boldogságot 
őrző Tábitha-lelkektől vettünk búcsút Thrór Gyuláné, özv. Kósch 
Frigyesné és Húsz Árminné temetésekor. A nap hevét és terhét 
hordozó, napestig munkálkodó, az életidőt hűségesen értékesítő 
testvéreket kisértünk az élet csendes kikötőjébe, a temetőbe Gaskó 
Soma, Kósch Árpád, oroszi Papp Jenő, Vaskó Jenő, Simkó Ervin 
koporsójában. Az élet tövises utain békesség után sóvárgó, fáradt 
vándorok találtak nyugodalmat Breuer Aurélia, Kurimszky Ágos
tonná, özv. Linkesch Samuné halálakor. A feltámadásnak Ura 
adjon nekik a nagy harczok, a nagy szenvedések után csendes 
békességet!

45. Az örökkévalóságba felszállt lelkek helyére új küzdők 
sorakoznak. A régi oltárok mellé új áldozókat rendel az Úr. Az 
egyházcsalád régi tagjaival új egyháztagok szövetkeznek. Testvéri 
szeretettel üdvözöljük az új munkatársakat. Istennek áldása nyu
godjék az egyház népe felett, békesség lakozzék templomában, 
iskoláiban és családi házaiban!

Eperjes, 1913. február havában.
Korbély Géza,

e s p e r e s - le lk é s z .
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B) Gyűlések statisztikája.

Közgyűlést tartottunk: márczius 31-ikén, június 9-ikén 
és szeptember 22-ikén. Egyháztanácsülés volt: márczius 
26-ikán, márczius 30-ikán és szeptember 19-ikén. Iskola
széki ülés volt: január 11-ikén, február 22-ikén, márczius
14- ikén, május 25-ikén, május 31-ikén, június 28-ikán, 
július 5-ikén, augusztus 29-ikén, október 8-ikán és októ
ber 15-ikén. A számvizsgáló-bizottság február 10-ikén 
tartotta ülését. Az adókivető-bizottság márczius 27-ikén 
tanácskozott. A Kálvária-telek tulajdonjogának rendezése 
végett kiküldött bizottság január 7-ikén tartotta ülését. 
Az iskolai adhoc bizottság a berendezés és felszerelés 
felett márczius 4-ikén tanácskozott. A temető bizottság július
15- ikén ülésezett.
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V I .

Elemi nép- és polgári leányiskolánk.
AJ Tanulóinkról való általános áttekintés az 1911/12. iskolai évben.

E le m i n é p is k o la P o l g á r i
fc/5
V
NA tanu lók Fiúk Leányok C
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CJ I II III IV tő
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osztály
ficn 
■O osztály

f i
fi:© z osztály

fi
1 ■ o tu

1 . Általános á ra m 
lat s z e rin t :

Beíratott összesen .. 19 14 17 12 62 10 21 19 21 71 133 62 52 55 41 210 343
lyiagántanuló volt .. - — - 1 1 1 1 2 1 5 6 13 3 7 3 26 32
Évközben kimaradt.. 3 2 1 6 6 _ 2 2 3 7 13
Meghalt .................. 1 — — - 1 - — - — — 1 — — — _ 1
Év végén maradt .. 18 14 17 12 61 10 18 17 20 65 126 62 50 53 38 203 329
2. Vallás sz e rin t:

Ág. hitv. evang....... 11 7 9 5 32 6 20 14 9 49 81 11 14 18 8 51 132
Ev. ref........................ 5 3 2 2 12 1 1 2 1 5 17 1 2 1 1 5 22
Róm. kath................ 1 3 4 4 12 2 — 3 6 11 23 3 5 1 5 14 37
Gör. kaih.......................... 2 1 1 1 5 1 _ - 2 3 8 8 2 2 1 13 21
Izraelita .................. - - 1 - - 1 - - - 3 3 4 39 29 33 26 127 131
3. Anyanyelv szeri n t .

Magyar...................... 18 13 15 10 56 9 20 18 19 66 122 55 40 46 33 174

3 4 3

296
Német ...................... — 1 2 - 3 1 — — 1 2 5 6 10 9 8 33 38
Tót .......................... 1 _ _ 2 3 - 1 1 1 3 6 _ 2 _ _ 2 8
Ruthén...................... - - - - - - - - _ - 1 - - 1 1
4. Szülők lakóhelye  

s z e r in t :
Helybeli .................. 19 14 16 10 59 9 18 17 15 59 118 24 32 31 28 115

3 4 3

233
Vidéki ...................... - - 1 2 3 1 3 2 6 12 15 38 20 24 13 95 110
5. Tanulm ányi ered 
mény a  tan év  v é g é n :
K itűnő...................... 7 3 4 3; 17 2 7 7 6 22 39 5 4 12 6 27

3 4 3

66
Je le s .......................... 6 6 - 2 14 3 5 3 8 19 33 15 10 12 5 42 75
J ° .............................. 2 1 4 6; 13 2 3 5 5 15 28 18 18 17 12 65 93
Elégséges.................. 1 3 8 1 13 2 3 - — 5 18 4 7 3 8 22 40
Elégtelen.................. 2 1 1 - 4 1 - 2 1 4 8 20 11 9 7 47 55
6. Előm enetel sze

rin t :
Felsőbb osztályba 

léphet .................. 16 13 16 12 57 9 18 15 19 61 118 42 39 44 31 156

3 2 9

274
Javító-vizsgára bo

csátható ............. 1 1 2 1 1 3 17 8 9 7 41 44
Osztályismétlésre 

utasíttatik ......... 1 — 1 — 2 1 _ 1 1 3 5 3 3 6 11
3 2 9

3
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B) Az 1911/12.  tanév folytatólagos adatai.

Az 1911/12. tanév újév utáni részére vonatkozó iskolai 
adatokat következőkben foglalom össze:

1. Egészségi állapot. Egészségi tekintetben az elmúlt 
tanév általában véve elég kedvezőnek mondható ugyan, mégis 
a tantestület egyik derék tagját és több növendéket is betegség 
sújtotta. Várkoly Szerén polg. isk. kézimunka-tanítónő annyira 
kimerült a munkában, hogy egészségének helyreállítása czéljából 
a második félévre szabadságot kapott és rendes óráinak ellátá
sára az iskolaszék Gamauf Éva és Lehoczky Ida okleveles elemi 
iskolai tanítónőket kérte fel.

A növendékek körében a tanév vége felé kisebb mérvben 
kanyaró-járvány lépett fel, egy kedves növendékünk pedig, Kiszely 
Elek elemi isk. I. oszt. tanuló, június 7-ikén meghalt. Megszo
morodott osztálytársai koszorút helyeztek koporsójára. Isten vi
gasztalja a megsebzett szülő szívét!

2. Az ifjúság erkölcsi m agaviseleté. Magaviselet tekin
tetében egy, a polg. iskolánál előfordult súlyosabb eset kivételé
vel, egész éven át nem volt kifogás. A tantestület nagy súlyt 
fektetett a növendékek vallásos és erkölcsös nevelésére; ez okból 
télen-nyáron szorgalmasan látogatták a vasárnapi rendes isten
tiszteleteket. Növendékeink résztvettek a kollégiumi főgimnázium 
Thököly-köre által rendezett vallásos estélyen, a hol Jézus élete 
vetített képekben lett bemutatva. A theol. akad. ifjúság Belmissziói 
Egyesülete által rendezett vallásos estélyeket protestáns vallású 
polg. iskolai növendékeink szeretettel látogatták és két alkalommal 
énekkel közreműködtek.

3. Iskolai ünnepélyek. Márcz. 15-ikén hazafias ünnepélyt 
tartott a polg. leányiskolái ifjúság, tárgysorozatát alkalmi beszéd, 
hazafias énekek és szavalatok képezték. Az ünnepélyt megelőző 
istentiszteleten nt. Korbély Géza főesperes-lelkész úr mondott 
épületes, hazaszeretetre serkentő beszédet. Június 8-ikán, mint a 
koronázás emléknapján a tanítás úgy az elemi, mint a polgári 
iskolában szünetelt.

A polgári leányiskolái ifjúság a Kollégium egyes ünnepélyein 
is résztvett. így a márczius 15-iki ünnepélyen és a koll. főgimn. 
ifjúság Magyar Társasága által rendezett Madách-ünnepélyen.
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4. Jótékonyság gyakorlása. A jótékonyság gyakorlásá
ró l növendékeink ez évben is buzgólkodtak. A rozsnyói árva-

íz javára gyűjtöttek 30 koronát, az Egyetemes Gyámintézet 
avára 50 koronát.

5. Iskolai kirándulások. Június 2-ikán a polgári leány- 
iskola 35 növendéke, Csesznák Margit, Jelenik Emma, Blaschek 
Mária, Mórotz Carola, Simkovics Mária, Lehoczky Ida tanítónők 
- méretében s dr. Szlávik Mátyás koll. akad. tanár kalauzolásával 
kirándult a világhírű dobsinai tündéri j'égpalotába. A hajnali 
vonattal mentek Poprádra, ahonnan Melczer poprádi főjegyző 
szives közvetítése folytán 7 kocsin folytatták az utat Virágvölgyön, 
Szepesvéghelyen, az alpesi fekvésű Vernáron s a Popován át a 
égbarlangig, közbe-közbe csodálva a Tátrának s a Királyhegy- 

nek kissé ködbeborult havas ormait. A barlangban a kis- és 
nagyterem, a nagy jégfal, a kápolna, a borzalmas pokol, az 
.habban kialakult karácsonyfa s a két jégfüggöny nagyon meg- 
‘.etszett a kirándulóknak. A jégbarlang remek sétaútján lejövet 
a vendéglő nagytermében költötték el igen olcsó áron ízletes 
ebédjüket. Ez az olcsó ellátás Hanvay J. E. polg.-isk. igazgató 
-zives fáradozásának érdeme. A kirándulókat a dobsinai polg.-isk. 
vmárkarának képviseletében Horváth János tanár üdvözölte. Egy 
rövid órai tartózkodás után tovább folytatták kocsikon visszafelé 
zz utat s Vernáron megvacsorálva, idejekorán érték el Poprádon 
a vonatot. A legjobb hangulatban érték el Eperjest, a hol a szü
lők várták már nagy örömmel a kirándulókat. Köszönet és 
elismerés illeti dr. Szlávik Mátyás tanár urat, ki szives kalauzo
lásával nagy mértékben hozzájárult a kirándulás sikeréhez.

Ezen nagyobb kiránduláson kívül június 8-ikán az egész 
elemi és polg. iskolai ifjúsággal Borkúton voltunk, a hol a nö
vendékek igen kellemesen töltötték el a délutánt.

A polg. iskola III. osztályának növendékei a tanítónők ve
zetése mellett megtekintették a Donhoffer-féle szeszgyárat. Itt 
megemlítem még, hogy az eperjesi amatőrfényképészeti kiállítást 
mintegy 70 polg.-isk. növendék látogatta meg, végre, hogy a 
Kárpátegyesület által márczius 30-ikán rendezett túrista-estélyen 
is számos növendékünk résztvett.

6. Adományok. Özv. dr. Lakner Árpádné úrasszony 3 doboz 
iepkegyűjteményt adományozott a polg. leányiskolának, természet
rajzi szertárának gyarapítására.

Az Izr. Nőegylet az évzáró-vizsgák alkalmából egy jómaga-
3 *
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viseletű, szegény, izr. vallású növendékünk ösztöndíjára 10 koronát 
és egy asztaltársaság ugyancsak egy szorgalmas gyermek ösztön
díjára 10 koronát adományozott.

Fogadják a nemesszívű adakozók ezúttal is hálás köszöne- 
tünket!

7. Tornacsarnok használata. A polg. iskolai növendékek 
tornatanítására az elmúlt évben is a koll. főgimnázium régi torna- 
csarnokát használtuk, melyet teljesen díjtalanul volt szives a 
főgimnáziumi tanári-kar nekünk átengedni.

Nagy szívességet és hasznos szolgálatot tanúsított iskolánk 
iránt Perényi Vilmos főgimn. tanár úr is, a ki a polgári iskola
IV. oszt. növendékeinek ez évben is érdekes és tanulságos fizikai 
kísérleteket mutatott be.

8. Iskolalátogatás. A lefolyt tanévben az elnökségen 
kívül meglátogatták iskoláinkat Mayer Endre és Draskóczy Lajos 
theologiai akad. tanár urak, iskolaszéki tagok; január 18 —20-ik 
napjain pedig Bártfai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr vizsgálta 
meg behatóan elemi és polgári iskolánkat, az iskolalátogatásról 
szóló jkv tartalmát a püspök úr örvendetes tudomásul vette.

9. Magyar Leányok Köre. Az eperjesi ág. hitv. ev. polg. 
isk. »Magyar Lányok Köre'1 önképzőköre 1911. év szept. 9-ikén 
tartotta meg ezévi alakuló-gyűlését. Az elnök ismertette a Kör 
czélját, felolvasta a szabályokat, melyeket a Kör minden egyes 
tagja magára nézve kötelezőnek ismert el. Ezen a gyűlésen vá
lasztatott meg a Kör tisztikara is.

Titkár lett: Alexander Ilona IV., főjegyző: Oszvald Sári IV., 
aljegyző: Zipser Irén III., pénztárnok: Gottdiener Mariska IV., 
ellenőrök: Bruck Carola IV. és Langer Erna, majd Gubcsó Rózsi III., 
könyvtárosok: Friedl Ilona, Kunfalvi Jolán IV. és Frohman Edit, 
Székely Ilona 111. p. o. növ., rendezők Bretz Ilona és Siegelman 
Margit IV. p. o. növendékek.

Az önképzőkörnek 86 rendes-, 65 pártoló- és 11 rendkívüli 
tagja volt. A rendes-tagok a III., IV. p. o. növendékei, pártoló
tagok pedig az I., II. p. o. növendékei. A Kör rendes-tagjai, az 
elnök vezetése mellett minden szombat délután 2 órakor gyűlést 
tartottak. Összesen 30 rendes, 4 rendkívüli és egy záró-gyűlést 
tartott a Kör. A rendkívüli gyűlések között volt egy farsang; 
mulatság és halhatatlan, dicső költőnk: Arany János emlékének 
szentelt ünnepély. A rendes-tagok előadtak 72 szavalatot, melyek
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• őzül 5 dicséretesnek, 28 jól sikerültnek, 36 sikerültnek minősít
etett, 3 szavalatot a Kör tudomásul vett.

Rendezett a Kör egy versenyszavalatot is; a kitűzött vers 
volt: A fogoly lengyel czímű költemény, Csengey Gusztávtól; 
a másodikat a versenyzők szabadon választhatták. A versenyen 
'.3-an vettek részt; a három legjobb szavaló, mint: Guttmann 
“rida, Kunfalvi Jolán és Oszvald Sári IV. p. o. növ. egy-egy 
. ersesköny vet kapott jutalmul. A Kör rendes-tagjai által felolvas
ztott 10 önálló dolgozat, melyek közül 4 az első, 5 a második 
fokozatot kapta, míg egy útleirásról a Kör tudomást szerzett. 
A szép és hangsúlyos olvasás gyakorlására fel olvastatott 7 elbe
szélés; ezek közül 3 dicséretest, 2 jól sikerültet és 2 sikerültet 
kapott.

Színre került 12 darab s ezek közül 5-öt dicséretesnek, 7-et 
jól sikerültnek minősített a Kör. Előadtak 5 monologot; 1-et 
dicséretesre, 2-t jól sikerültre és 2-t sikerültre.

A gyűlések műsorait élénkítette 2 czimbalomjáték, 2 karének 
és 7 kettős ének.

Mint az előző években, úgy ez éven is kitűzött a Kör három 
pályatételt a következő czímek alatt: Arany János élete és költé- 
•zete, Arany és Petőfi közötti barátság és Arany János balladái 
költeményeik alapján). A pályázók közül a IV. o. tagok e három 

.étel bármelyikét vátaszthatták, míg a III. o. pályázók szabadon 
választott tételt is dolgozhattak ki. A pályadíj 10 — 10 kor. volt. 
3 munka érkezett be, melyek mindegyike a bíráló-bizottság által 
kikerültnek minősíttetett. Dicséretest nyert: Gottdiener Mariska IV.

Arany J. élete és költészete" czímű munkájára; a sikerült mun
kák írói: Bruck Carola és Silberman Hedvig IV. p. o. növ. 
°ályadíjnyertes: Gottdiener Mariska munkája lett.

Még egy helyesírási versenyt is rendezett a Kör, melyen 
6 IV. és 7 III. o. tag vett részt. A nyertes: Zipszer Irén III. p. o 
növendék.

Tervezett a Kör egy kirándulást az Erdei-lakhoz, az 1845-ben 
itt lévő költők, mint Petőfi, Tompa és Kerényi között tartott 
költői verseny emlékére, de a rósz idő miatt a Kör a gyűlést 
a rendes helyén tartotta meg.

A Kör alapszabályai értelmében egyes tagjait a Kör iránt 
tanúsított élénk érdeklődésükért jutalomban részesítette. A pálya
díjat nyerteken kívül: Alexander Ilona, Gottdiener Mariska, 
Bruck Carola, Silberman Hedvig és Oszvald Sári IV. polg. o. 
növendékek könyvvel jutalmaztattak meg, míg Váczy K., Bretz I.
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Hercz E., Kunfalvi J. és Siegelmann Margit IV. p. o. növendé
kek jegyzőkönyvileg mégdicsértettek.

Ezen jelentésemben számot adtam a Kör ezévi munkássá
gáról. Kérem az utánunk következő tagokat, folytassák még 
nagyobb szorgalommal és több lelkesedéssel az általunk abba
hagyott munkát.

A jó Isten áldása legyen e Körön és lelkes tagjain!
A l e x a n d e r  Il o n a ,

titkár.

A Magyar Lányok Körének 1911/12. évi szám adása.
Bevétel: K. f. K iadás: K. f.

1. Pénztári maradv. az előző 1. Melodráma .................... 5 60
évről ................................ 128 64 2. Dal- és költeni ényes füzet 5 94

2. Alapítvány.......................... 26 - 3. Vizsgái jutalomkönyvek 10 -
3. Tagsági díj az I.o. növ.-től 36 90 4. Jutalomkönyvek .. .. 31 69
4. „ „ a ll.o. „ 36 - 5. Folyóiratok előfizetése .. 16 90
5. « w a lll.o . ti 88 - 6. Folyóiratok beköttetése.. 6 32
6. « „ alV .o. „ 72 20 7. író- és csomagolópapír.. 6 22
7. Más bevétel .................... 1 - 8. A könyvtár gyarapítására

\ 38 kötet k ö n y v .............. 100 -

\ 9. Farsangi mulats. kiadásai 2 28
\ 10. Kirándulási kiadás .. .. 11 -

\ 11. Pályadíj .......................... 10 -

\ Összes kiadás .. 205 95
\ 12. Pénztári maradvány mint

\ egyenleg.......................... 182 79
Összes bevétel 388 74 388 74

J elenik Emma, Alexander Ilona, G ottdiener Mariska,
elnök. titkár. pénztáros.

Oszvald Sári, Bruck Carola, Gubcsó Rózsi,
jegyző. ellenőrök.

10. Könyvtár. A tanítói könyvtár a lefolyt tanévben vétel 
útján Brehm Állatvilágával gyarapodott. Iskolánknak járnak: a 
H i v a t a l o s  K ö z l ö n y ,  a T a n í t ó k  L a p j a ,  a M a g y a r  K i s d e d n e v e l é s  

é s  N é p o k t a t á s ,  a N e m z e t i  N ő n e v e l é s ,  a H a r a n g s z ó  és a F r a u e n -  

f l e i s s  czímű lapok.
Az ifjúsági könyvtár 108 kötet könyvvel gyarapodott.
11. Id. Sztehlo Ján o s halála. Mély fájdalommal érin

tette tantestületünket a szomorú hír, id. Sztehlo János nyugalma
zott főesperes-lelkésznek márczius 26-ikán bekövetkezett haláláról. 
A tantestület afenkölt lelkületű férfiú dicső emlékét és egyházunk 
és iskolánk felvirágoztatása körül lelkipásztori minőségben egy
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"élszázadnál hosszabb időn át szerzett érdemeit jegyzőkönyvileg 
megörökítette.

12. Igazgató választása. Az iskolaszék május hó 25-ikén 
tartott ülésén a következő három tanévre ismét Durst Győzőt 
választotta meg elemi és polg. leányiskolái igazgatónak.

13. Vizsgálatok. A karácsonyi szünidőben a polgári leány- 
skólánál három magántanuló tett vizsgát nt. Liptai Lajos alesperes, 

mint kiküldött kerületi biztos elnöklete alatt.
Az évzáró-vizsgálatok a következő sorrendben folytak le:
Jún. 12-ikén a polg. isk. protestáns növ. hittan-vizsgálata.
Jún. 19-ikén az elemi iskola I. és II. vegyes osztályának, 

továbbá a polgári leányiskola I. osztályának és a franczia tan
folyam vizsgálata.

Jún. 20-ikán az elemi iskola III. és IV. fiúosztályának és a 
polg. leányiskola II. osztályának vizsgálata.

Jún. 21-ikén az elemi iskola III. és IV. leányosztályának és 
polg. leányiskola III. osztályának vizsgálata.

Jún. 22-ikén a polg. leányiskola IV. osztályának vizsgálata.
Jún. 24—27-ik napjain a polgári leányiskola magántanulói

nak vizsgálata, nt. Altmann Gusztáv kisszebeni lelkész, kerületi 
biztos elnöklete mellett.

14. Ösztöndíjak. Jutalom-ösztöndíjakban részesültek a kö
vetkező jómagaviseletű és szorgalmas növendékek:

a) az elemi iskolában:
Peskó Erzsébet I. o. t. Thiring-féle 8 kor.
Nagy Lenke II. o. t. Sztehlo-féle 16 kor.
Szánik Aranka IV. o. t. Herfurth-féle 20 kor.
Szlávik Márta IV. o. t. Meliórisz-féle 16 kor.
Szabó Margit IV. o. t. Vandrák-féle 12 kor.
Frenyó Lajos IV. o. t. Asztaltársasági 10 kor.
Wallentínyi László IV. o. t. Thiring-féle 8 kor.

b) a polgári leányiskolában:
Bischoff Anna I. o. t. Mosánszky-féle 8 kor.
Wallentínyi Margit 1. o. t. Herfurth-féle 20 kor.
Fleischer Aranka II. o. t. Leányegyleti 8 kor.
Husznay Mariska II. o. t. Kubinyi-féle 20 kor.
Spanner Elza II. o. t. Kubinyi-féle 20 kor.
Slajchó Melánia III. o. t. Herfurth-féle 20 kor.
Frohtnan Edith III. o. t. Schroepfer-féle 20 kor.
Demjantsik Margit III. o. t. Oeschger-féle 8 kor.
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Oottdiener Mária IV. o. t. Izr. nőegyleti 10 kor.
Alexander Ilona IV. o. t. Herfurth-féle 20 kor.
Oszvald Sarolta IV. o. t. Herfurth-féle 20 korona.

Ju talom könyvet kap tak  a következő leányiskolái növendékek: 
Az elemi iskolában: Frenyó Erzsi II. és Szánik Ernő III. o. t. 
A polgári leányiskolában: Hercz Katalin, Jordán Hermin, Kurth 
Anna és Strausz Éva I. oszt. tanulók; Baumöhl Izabella, Fried- 
mann Aranka és Ravasz Irma II. oszt. tanulók; Balpataky Esz
ter, Qubcsó Rózsi, Hartmann Gizella, Hollánder Hermin, Kun
falvi Erzsébet és Zipser Irén III. oszt. tanulók; Bruck Carola, 
Kunfalvi Jolán és Váczy Katalin IV. oszt. tanulók.

A neolog izraelita hitközség adományából és mások hozzá
járulásából, a hittanban tanúsított szorgalmukért a következő pol
gári leányiskolái tanulók kaptak könyvjutalmakat: Baumöhl Iza
bella, Politzer Jolán, Nagel Lenke és Weisz Jolán II. o. tanulók 
és Atlasz Anna, Bruck Carola, Gellért Margit, Gottdiener Mariska, 
Herz Erna, Klein Margit, Rosenberg Berta, Siegelmann Margit, 
Zimmermann Giza és Zimmermann Etel IV. o. tanulók.

C) Iskolai adatok a folyó 1912/13.  tanév első feléről.

Az 1912/13. tanév kezdetén egy új korszaknak küszöbén 
állunk. Új iskolai épületünk az isteni Gondviselés kegyelméből, 
a buzgó egyháztagok áldozatkészsége mellett elkészült és nemes 
hivatásának átadatik. Áldott legyen azért az Úr, a ki eddig meg
segített, az O áldó kegyelme maradjon a nemes egyházzal vé
geden időkig!

Az új iskolai épületnek ünnepélyes felavatása október hó 
27-ikén d. e. 11 órakor tartatott meg a polgári iskola rajztermé
ben. Az ünnepélyen jelen volt áz egyházi és iskolai elöljáróság 
vezetése alatt az egész egyházközség és az annak kebelében 
működő Ev. Gyámint. Nőegylet. Mint vendégek megjelentek a 
nemes vármegye és város, az egyházmegye, egyes egyházak, a 
Széchenyi-kör és más egyesületek és hivatalok vezető férfiai, 
továbbá az eperjesi tanintézetek igazgatói és tanárai nagy szám
ban. Az ünnepély fényét és bensőségét azonban főképen az a 
körülmény emelte, hogy mélt. és főt. Geduly Henrik püspök úr 
személyesen eljött, hogy az iskolát a vallásosság és a nemzeti 
művelődés szolgálatában megáldja.

Az ünnepély a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely után 
Bánó Aladár egyházfelügyelő a legszivélyesebben üdvözölte a
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~ I'~  üköt. továbbá Korbély Géza esperes-lelkészt, mint az iskola 
~  : árnképpeni megteremtőjét, az iskolaszéket és az illusztris 
•. r- iégeket A megnyitó-beszéd után következett Korbély Géza 

■ r'r--'.elkész felavató-beszéde, melyben főként azon óhajának 
láott kifejezést, hogy ezen iskola az Úr háza, a hazaszeretet 

és a lelki gazdagodás hajléka legyen. Ezután követ- 
• ezen az ünnepély fénypontja, a midőn a püspök úr Öméltósága 
—egildotta az iskolát. Az iskolaépítés rövid történetét előadta 
2z iskolai igazgató. Mély hatással volt Csengey Gusztáv theol. 
: - z tanárnak ezen alkalomra írt „Avató-szózat" czímű költe- 
rr.ér.ye, melyet Jelenik Emma polg. iskolai tanítónő nagy köz- 
íeúenséggel adott elő. Dr. Mikler Károly iskolaszéki elnök záró- 
:  eszedében lelkes szavakban buzdította az egyháztagokat további 
; i  zatkészségre és a tanítói kart kitartó, áldásthozó munkára. 
Draskóczy Lajos theol. akad. tanár, mint a Kollégium ezévi 
zizgatója, szívélyesen üdvözölte az egyházat az iskola felavatása 

■ k i ! mából és áldást kívánt az intézetre. Táviratilag kifejezték 
Íz .üzletüket Oeschger Adél, az aszódi leánynevelő-intézet igaz
gatója, továbbá a rozsnyói és késmárki polgári leányiskola igaz
gatósága és tantestülete és a Sárosvármegyei Általános Népnevelő- 
t_z esület elnöksége. Az ünnepély a Szózat eléneklésével ért véget. 
Az ünnepély után az ev. hívek közös-ebédre gyűltek össze a 
S échenyi-kör kistermében, a hol lelkes pohárköszöntőkben ünne- 
ze'.iük a püspököt, az egyházfelügyelőt, az esperes-lelkészt, az 
r z . ház többi tisztviselőit és az egyház áldozatkész tagjait.

Áttérve a megkezdett folyó tanév beléletére, jelentésem a 
Következő:

Szeptember 2-ikán voltak a javító- és felvételi vizsgálatok. 
A beiratások szeptember 2., 3. és 4. napjain folytak. Az elemi 
:s-:oIába beiratkozott 120 ( -1 3 ) ,  a polgári leányiskolába 213 
i—3), a nyelvi tanfolyamra 8 tanuló. Franczia nyelvre beiratko- 
z it 32 polgári iskolai növendék.

Szeptember 5-ikén tartatott az ünnepélyes megnyitás isten- 
:isztelettel, mely alkalommal nt. Korbély Géza esperes-lelkész úr 
lelkes beszédben munkára serkentette az ifjúságot és áldásért 
Könyörgő imát mondott.

Mivel az iskolai bútorzat a kellő időre el nem készült, azért 
a tanítást csak szeptember 16-ikán kezdtük meg.

Várkoly Szerén polgári iskolai tanítónő meggyengült egész- 
-zge helyreállítása czéljából még félévi szabadságot kért. Az 
egyház készséggel adta meg tanítónőjének a félévi szabadságot
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és az órák ellátására dr. Wallentínyi Samuné úrnőt kérte fel. 
A nyelvi tanfolyamnál Neusinger Olga úrhölgy helyettesíti a 
gyengélkedő tanítónőt.

Okt. 4-ikén, mint a király Őfelsége nevenapján a tanítás 
szünetelt; ugyanígy nov. 19-ikén is, mely alkalommal a polgári 
leányiskolái ifjúság Erzsébet királyné dicső emlékére Erzsébet- 
ünnepélyt tartott.

Az okt. 6-iki nemzeti gyásznapot kegyeletes szokás szerint 
ez évben is megültük. A templomi istenitiszteleten nt. Korbély 
Géza lelkész űr tartott épületes alkalmi beszédet és mondott 
kegyeletes imát az elhúnyt mártirok fölött. Istenitisztelet után 
hazafias ünnepélyt tartott a polg. leányiskola ifjúsága.

A reformácziói emlékünnepet istenitisztelettel ültük meg.
Tantestületünk szívvel-lélekkel résztvett a Széchenyi-kör 

által Csengey Gusztáv theol. akad. tanár 50-éves költői jubileuma 
alkalmából október 20-ikán tartott díszközgyűlésen.

Úgy az elemi, mint a polg. leányiskolái ifjúság résztvett a 
koll. főgimnázium Thököly-köre által a böjti időszakban rende
zett vallásos estélyen.

A rozsnyói árvaház javára eszközölt iskolai gyűjtés 30 K-t ered
ményezett, az Orsz. Gyermekszanatórium részére 10 K-t küldtünk.

Bártfai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő decz. 16-ik és 17-ik 
napjain hivatalos minőségben meglátogatta az elemi és a polgári 
leányiskolát, mely alkalommal úgy az iskola fejlődését, mint a 
a tanítás sikerét illetőleg legnagyobb elismerésének adott kifejezést.

Örömmel iktatom ide, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr Szánik Ernő tanító részére — a tanügy terén szer
zett érdemeinek elismerése mellett — évi 200 korona személyi 
pótlékot engedélyezett. Az arról szóló okmányt Korbély Géza 
főesperes-lelkész az okt. 18-iki iskolaszéki ülésen áldáskivánattal 
adta át a kitüntetett tanítónak.

Deczember 22-ikén megtartottuk a karácsonyfaünnepet, mely 
alkalommal az Ev. Gyámintézeti Nőegylet, kegyeletes szokása 
szerint, ismét nehány szegénysorsú növendéknek ruhát osztott. 
A karácsonyfa feldíszítése körül a nagyobb növendékek közre
működésével a tantestület nőtagjai bnzgólkodtak. Az ünnepélyen 
nt. Korbély Géza esperes-lelkész úr lélekemelő beszédet intézett 
a gyermekekhez.

A karácsonyi szünidőben 2 magántanuló tett vizsgát. Ezen 
magánvizsgáknál nt. Liptai Lajos lelkész úr mint kiküldött kerületi 
biztos elnökölt. • ;
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D) Az 1913 —14. évre vonatkozó tudnivalók
a következők:

A tanulók felvétele szept. 1., 2. és 3. napjain d. e. 9 —12-ig 
fog eszközöltetni az iskolahelyiségben, mely alkalommal kívánatos, 
hogy a gyermekek szüleik, vagy azok helyetteseinek kíséretében 
jelenjenek meg, magukkal hozván a születési, iskolai, himlő
oltási, illetve újraoltási bizonyítványt.

Tandíj az 1907. évi XXVI. t.-cz. értelmében az elemi isko
lában nincsen, csupán az iskolai könyvtár gyarapítására fizet minden 
növendék 50 fillért és értesítőre szintén 50 fillért.

A polgári iskolánál fizetendő: tandíj 28 korona; idegen 
növendékek után 52 kor.; tanszerekre 2 kor.; iskolai alapra 
2 kor.; évi értesítőre 50 fill. Franczia nyelv tanításdíja évi 30 kor.

A tandíj félévenkint előre, a többi díjak az év elején egy
szerre fizetendők.

Idegen elnevezés alatt itt azon gyermekek értendők, kiknek 
szülei vagy gyámjai sem közvetlenül, sem közvetve egyházunk 
közterheinek viseléséhez nem járulnak, azaz egyházi adót nem 
fizetnek. A vegyes-házasságokból származó gyermekek, bármilyen 
vallásúak azok, ha az egyik házasfél egyházunk megadóztatott 
tagja, csak a rendes tandíjat fizetik.

Magánvizsgálatért az elemi iskolában 15 korona, a polg. 
leányiskolában az egész évi tandíjon és egyéb járulékokon kívül 
még 30 kor. vizsgálati díj fizetendő. A pót- és javító-vizsgálatok 
díjmentesek. A felvételi vizsgálat díja 20 kor.

Tandíjelengedésért folyamodhatnak oly jómagaviseletű és 
szorgalmas tanulók, kik szegénységüket kellőleg igazolják. Az 
iskolaszéki elnökséghez intézett folyamodványok félévenkint nyúj
tandók be az igazgatónál.

Durst Győző,
ezévi igazgató.
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Az eperjesi evangélikus gyám intézeti Nőegylet.
A) A nőegylet vezetősége.

Tiszteleti tagok. — Tisztviselők. — Választmány.

Tiszteletbeli elnök: özv. Z elenka P á ln é ; tiszteletbeli alelnök: 
S chönw iesnerJánosáé; tiszteletbeli választmányi tagok: özv.Járm ay  
B éláné, özv. Szénássy Sándorné és Vandrák Vilma.

Elnök: dr. S zteh lo Ján osá é ; alelnökök: Z avatzky S zilárdné 
és Vogel B élán é ; titkár: M ayer E n d re; pénztáros: Vogel B é la ; 
jegyző: M atherny G usztáv.

Választmányi tagok: hivatalból, az evang. egyház képvise
letében K orbély G éza esperes-lelkész; továbbá az egyesület tiszt
viselői s a következő választott tagok: dr. B alpataky  Imréné, 
B ielek Lászlóné, Csengey G usztáváé, D raskóczy Lajosné, F arkas  
Lajosné, Frenyó Lajosné, G am au f G yörgyné, Gömöry Ján osn é, 
H albsch G usztáváé, K orbély G ézáné, özv. Krayzell. Jenőné, L ip tai 
Lajosné, M aiéter G yuláné, M ayer Endréné, M eliorisz Ilka , dr. 
M ikler K árolyné, M olitorisz Istvánné, dr. M osánszky Tituszáé, 
dr. O szvald Tivadarné, P eskó  Ödönné, özv. Puchert G yuláné, 
R aab Ján osn é, özv. Sarudy Vilmosné, S lajchó M ihályné, Schroepfer 
Antalné, Szutórisz Frigyesné, Várkoly Szerén, dr. W allentínyi 
Samuné. Póttagok: K lem en sJán osn é, Ludm ann P au la, G erhard  
B éláné, Schöpflin G ézáné, dr. B án ó D ezsőné.

A számvizsgáló-bizottság tagjai: Schönw iesnerJános, Gömöry 
Já n o s  és P eskó Ödön.

Az egyleti közgyűléseknek tagja minden nőegyleti tag. Azon
kívül tagjai az egyház képviseletében: Korbély G éza esperes-lelkész, 
Schönwiesner Já n o s  egyházi gondnok és Thrór G yula presbyter.

B) A nőegylet 1912. évi története.

I. Az elmúlt 1912. év csendes munkásságban, zajtalanul 
múlt el; de azért nem kevésbbé volt áldásos, mint az előző évek, 
bárha azt külsőleg látni nem is lehetett. Tudjuk azonban, hogy

V I I .
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a zajos, feltűnést keltő munka, mely dicséretért, hiúságból s egyéni 
rmbicziók kielégítése czéljából foly le, sokszor éppen ellenkező 
eredményre vezet, mint a minőt elérni akar; ellenben a nyugodt 
s zajtalanul, az emberek iránt való szeretetből folyó munkának 
van igazi sikere s állandó gyümölcsöző s nemesítő hatása. Vallásos 
:ermészetű s egyházias jellegű nőegyletnek hivatásával össze sem 
fér a hiúságnak szolgálása. Ennek a jó szellemnek köszönhető, 
hogy nőegyletünkben egyetértés, egymásnak megbecsülése s a 
munkás kezek iránti elismerés uralkodik s ha szó lehet vetél
kedésről, úgy az csak az egylet felvirágoztatása érdekében ki
fejtett munkásságban s buzgalomban nyilatkozik meg. Vannak 
egyes tagjai az egyesületnek, a kik évről-évre ugyanazt a munka
kört töltik be igazi női önfeláldozással, örömmel s szeretettel, 
még ha nehezükre esik is az. így van ez rendén; ilyennek kell 
lennie az igazi evangéliumi nőnek, akár Mártának, akár Máriának 
szerepét tölti, is be; ilyenek voltak az első kér. egyháznak női s 
ily vallásosság adott a magyar evangélikus egyháznak számos 
honleányt és Tabithát. Adja Isten, hogy ez a jó szellem állandóan 
uralkodjék nőegyesületünkben s akkor nem kell félteni jö v ő jé t... 
Sok évtizeden keresztül fog virágzani s betölti nemes hivatását 
egyházunkban a társadalom nemesítése érdekében.

2. Nőegyletünk gondjaira bízott szegényekházában az 1912. 
évben is csak Gergelyi Anna, Petrik Andrásné s leánya Ilona 
lakott s gondoztatott. Diakonisszáink 1911. év őszétől Petőfi-utcza 
2. szám alatt laknak. A távozásukkal felszabadult két szoba ki 
van adva lakóknak, a kik havonta 20 koronát fizetnek s ezzel 
legalább részben segítik nőegyletünket a diakonisszák részére 
bérelt lakás évi bérének fizetésében. Évközben nem volt jelent
kező, a kit a szegényekházába felvehettünk volna. Előnyös is ránk 
nézve, hogy ezidőszerint ily kevesen vannak benne elhelyezve, 
mert a diakonisszák a szegényekházától távol lakván, közvetle
nül nem gondozhatják szegényeinket. Ebből a tekintetből jó 
volna, ha tudnánk a már elhatározott építkezéshez hozzáfogni s 
a jövőre vonatkozó tervek szerint megállapítani, miként, hol s 
mikor kezdjük meg a munkát. Sajnos, ez évben egy lépéssel 
sem közelítettük meg czélunkat, sőt tekintettel a nehéz s válsá
gos gazdasági viszonyokra és drágaságra, talán még messzebb 
vagyunk a czéltól, mint az előző évben voltunk. Két év múlva 
20 éve lesz, hogy nőegyletünk megalakulva, kicsiny mustár
magként kezdett élni, fejlődni s erősödni; a húsz év alatt már 
szép terebélyes fává nőtt. Isten iránt való hálánkat s a nőegyle-
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tünket pártoló közönségünk iránt való köszönetünket méltóbban 
ki sem fejezhetnők, mint ha a 20 évi működésünket egy a 
diakonissza-intézmény czéljait szolgáló egyleti háznak felépítésé
vel fejezhetnők be s a következő új korszaknak működését azzal 
kezdenők, hogy ezt az egyleti házat a jövő rendelkezésére bo- 
csátanók. Erre int bennünket a reformácziónak az 1917. évben 
elkövetkező 400-ik évfordulója is, melyet hasznos, maradandó 
alkotással kell megünnepelnünk. Egyletünk s egyházunk minden 
buzgó tagjának kötelessége ez ügygyei foglalkozni 3 a terv meg
valósítását lehetővé tenni. Vannak jólelkű, anyagilag Istentől meg
áldott egyháztagjaink, a kik feleslegükből szebb czélra nem 
áldozhatnának s nevöket jobban meg sem örökíthetnék, mint ha 
a protestantizmus ezen szépen fejlődő s mindenütt bevált szeretet- 
intézményének áldozatot hoznak. Csak annak a kér. egyháznak, 
felekezetnek van jövője, mely a krisztusi szeretetet viszi bele 
az önző társadalomba s így építi Istenországának nagy művét.

3. Nőegyletünk tagjainak soraiban feltűnő változás nem 
volt; csekély kivétellel ugyanazok a hölgyek fáradoztak az érde
kében, a kiknek serénykedését az előző években is tapasztaltuk.

Azonban fájdalmas veszteségek is értek bennünket. Már az 
év elején, január 14-ikén meghalt Thrór Gyuláné, választmányunk 
egyik legserényebb tagja, a ki nőegyletünknek kezdettől lelkes, 
mondhatjuk alapító-tagja, majd éveken keresztül, a míg körül
ményei engedték, alelnöke s végül választmányi tagja volt. Nagy 
űrt hagyott maga után különösen azok sorában, a kik a kará
csonyi felruházás sikere érdekében évről évre közreműködtek; 
a könyörtelen halál korán ragadta el az őt szerető családjától s 
egyletünk köréből.

Régi tagjaink s barátaink közül 1912. márczius 26-ikán 
elvesztettük id. Sztehlo Jánost, az ősz patriarchát, a ki egyházunk
nak 50 éven át volt hűséges lelkipásztora s a nagy időkben 
jánosi lelkületű vezére. Érdemeit egyházunk évkönyve méltatja; 
itt csak röviden jegyezzük meg, hogy nőegyletünk alapításában 
az ő keze működött legszorgalmasabban; az alakuló-közgyűlést 
1895. november 24-ikén ő hívta össze és vezette. Egyébként is az 
ev. egyház jótékonysági törekvéseit hathatósan előmozdította. 
Mint a Magyarországi Ev. Gyámintézetnek évtizedeken keresztül 
egyházi elnöke, nagy gondot fordított nőegyletek alapítására s 
létezőknek gyámolítására. Eperjesen már az 1860-as években 
létesített leányegyletet, mely később nőegyletté alakulván át, 
áldásosán működött a gyámintézet érdekében, míg végül néhány
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évi szünetelés után újra feltámadt jelen szervezetében. A halálhír 
vétele után a nőegylet vezető-tagjai megjelentek az elhúnyt itt 
lakó fiának, dr. Sztehlo Jánosnak házában, hogy igaz részvé
teiket fejezzék ki a családnak. A titkár pedig megbízatott, hogy 
az elhunyt patriarchának temetésén, Beszterczebányán, nőegyle
tünk képviseletében megjelenjen s koszorút helyezzen el koporsó
jára. Temetése nagy részvét mellett márcz. 28-ikán tartatott meg.

Igaz barátunkat s jótevőnket veszítettük Kósch Árpádnak 
halálával is, a ki mint az E p e r je s i  L a p o k  tulajdonosa, hasábjain 
mindig szívesen tért nyitott egyleti közleményeinknek. Nevének 
megörökítésére a család 200 kor. adománynyal járult diakonissza
alapunk gyarapításához.

Fájdalmas veszteség ért bennünket Húsz Árminné decz. 
11-ikén bekövetkezett halálával. Azok közül a nők közül való 
volt, a kik a Jézus lábainál ülő Mária hitét valóban komolyan 
veszik s az életben Mártaként munkálkodnak. Nőegyletünk első 
éveiben ő volt az, a ki utána járt egyházunkban a szegényeknek 
felkutatásában; időt nem kiméivé s fáradtságot nem sajnálva kijárt 
a vidékre is, ha segíteni, gyámolítani s tehetetlenségéből felrázni 
vellett valakit. Munkás áldozatkészsége kimeríthetetlen volt. 
Nemcsak itthon istápolta a szegényeket, hanem nagy segélyezője 
volt a külső s belső misszióknak is. Figyelme kiterjedt a kicsi
nyekre is s házában összegyűjtve igyekezett reájok keresztyén 
életével anyai szeretettel hatni. Igazi diakonissza volt, a kit sokan 
csodáltak, de még többen nem ismertek és félreértettek. Nőegy
letünkben áldásos működésével jó példát mutatott a felebaráti 
szeretetnek őszinte szívű gyakorlására. Az elhunytaknak emlé
kezete legyen áldott, éljen közöttünk maradandó példaadásul!

4. Örömben is volt részünk. Legelsőben felemlítjük egyházunk
nak nagy ünnepét, a melyben szívvel-lélekkel vettünk részt mind
nyájan, t. i. polgári leányiskolánk és elemi iskolánk új épületének 
okt. 27-ikén tartott felavatását. Nagy áldozatokkal, a jövő nemzedék
nek megterhelésével is építette egyházunk az Úrnak ezt a házát; 
de kötelessége volt nemcsak a nagy múlttal, hanem a jelennel 
s jövővel szemben is hozni áldozatot, mert nőink ev. lelkületé- 
tól, erkölcsi életétől s műveltségétől függ evang. egyházunknak 
sorsa. Valóban nagy érdemeket szerzett Korbély Géza lelkészünk, 
a ki lelkesedéssel s kitartó energiával dűlőre vitte egyházunknak 
ezt a régóta vajúdó kérdését. Nőegyletünk tagjai alapszabály- 
rverüleg is, de annál inkább meggyőződésökből s szívok őszinte 
óhajtásából is igyekeztek minden tekintetben kivenni részöket a
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nagy műből. Természetes tehát, hogy a felavató-ünnepélyen és 
azt követő közebéden lehetőleg nagy számban vettek részt. Isten 
áldó kegyelme legyen egyházunk ezen nagy munkáján!

Hasonló szeretettel vettünk részt Csengey Gusztáv theol.l 
akad. tanár, kiváló s szeretett költőnk s ev. gyámint. Nőegyletünk 
leglelkesebb barátjának 50-éves írói jubileumára október 26-ikán 
rendezett ünnepélyen. Csengey Gusztávot tiszteleti tagunknak 
valljuk azon sok érdeménél fogva, melyet egyletünk körül szerzett. 
Kezdettől fogva támogatott s részünkre írt költeményeivel anyagilag 
is segített, főleg pedig lelkesített s buzdított czéljaink megvaló
sítása érdekében.

Választmányunk határozata alapján október 19-ikén délben 
az elnökségből és a választmányi tagokból alakult küldöttség 
jelent meg a költőnek lakásán, hogy őt a nevezetes évfordulón 
üdvözölve, az egylet hálájának, tiszteletének és szeretetének tolmá- 
csolója legyen s ennek jeléül egy babérkoszorút adjon át a szép nap 
emlékéül. Tiszta szívből kívánjuk, hogy szeretett jubiláns költőnket 
az Isten sokáig tartsa jó egészségben mindnyájunk örömére!

Itt említjük meg azt is, hogy szomszédunkban, a kisszebeni 
evang. egyház kebelében is alakult evang. nőegyesület, a mely 
velünk karöltve kíván munkálkodni az ev. egyház s a társadalom 
java érdekében. Midőn a nők minden felekezetnél sorompóba 
állanak vallásukért s egyházukért, akkor az ev. nőknek sem szabad 
hidegen nézniök egyházuknak szorult helyzetét, hanem vallásos 
hithűséggel, de elfogultság nélkül s krisztusi szeretettel kell mun- 
kálkodniok a reformáczió elveinek igazáért! Üdvözöljük kisszebeni 
munkatársunkat s midőn baráti jobbot nyújtunk neki, Istentől 
áldást és sikert kérünk teljesítendő munkájára!

5. Nőegyletünk legfőbb feladatát képezte ez évben is az 
anyagi szükségletekről való gondoskodás. Nagy czélok megvalósí
tására vállalkoztunk s azokat csak jótékony sziveknek áldozat- 
készségével s munkájával oldhatjuk meg. Más gyülekezetek abban 
a szerencsés helyzetben vannak, hogy gazdag tagjaik nagyobb 
hagyományokkal s adományokkal segítik az ily társadalmi munkát 
végző egyesületeket. A mi nőegyletünk ily hagyományokkal, sajnos, 
nem dicsekszik s inkább a szegények filléreiből, mintsem a gaz
dagoknak vagyonából gyűjtötte tőkéjét. A fejlődés ilyképpen 
szebb s talán biztosabb, ha az egyház összes tagjainak szívéből 
sarjadzik s az egyházi életnek élénkségére látszik mutatni, ámde 
lassú s a czélokat nehezen közelíti meg. Egyes ev. egyházaknak 
későbben alakult nőegyletei elhagytak minket nagyobbarányú
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fejlődésükkel. Ha azonban másfelől figyelembe veszszük, hogy 
egyházunk nagy áldozatokat hoz más téren, különösen leány
iskolája érdekében s ez a teher is a kevés számú egyháztagra 
nehezedik, megnyugtat a tudat, hogy élünk s a reformáczió örök
ségét cserben nem hagyjuk.

Legelsőben nagy gondot okozott és sok fáradsággal járt 
a február 1-jén megtartott teaestély rendezése, a melynek rend
szerinti sikerétől függ az egész évi munkánk anyagi sikere is. 
Sokáig és sokszor foglalkoztatta választmányunkat, illetőleg a 
rendező-bizottságot, hogy mit nyújtson a közönségnek s mikép 
viszonozza az iránta való figyelmet. Fáradságos és körültekintő 
munkájának meg is volt a kellő erkölcsi és anyagi sikere. A tea- 
estély látogatottság, hangulat s jókedv tekintetében méltóan csat
lakozott elődeihez. Városunk és megyénk közönsége szívesen 
jött el ez alkalommal is, hogy meghozza áldozatát a diakonissza- 
intézmény felvirágoztatása érdekében. Hogy a közönség valami 
újat, szórakoztatót kapjon, egy tündérestét varázsolt a rendezőség 
a városi Vigadóba, melyet e czélból megfelelően díszített. Erdővé 
varázsolták a nagy vigadótermet a benne elhelyezett szép fenyő
fák; különösen a teremnek bejárati részét szépen rendezték el az 
ügyes kezek, fák között tisztásokat hagyva tündérek részére, más
felől a Hamupipőkének és Piroskának, illetőleg a róluk szóló 
meséknek bemutatására. A Hamupipőkét Bretz Rózsi képviselte 
élő galambokkal a kosarában; Piroskát Kameniczky Gizi képvi
selte, mellette állott egy kitömött farkas, melyet Poprádról szerzett 
a rendező, Vogel Béla. Köztük s körülöttük, az erdőt ábrázoló 
fák alatt voltak a tündéreket személyesítő hölgyek, megfelelő 
kosztümökben s virágdíszben, még pedig névszerint: Deák Já- 
nosné, Demeter Alin, Flachbart Janka és Ilonka, Gellért Etelka, 
Krayzell Sári, Lehoczky Ida, Mihalidesz Etelka és Margit, Opravil 
Józsa (Mateóczról), Petricskó Zsuzsika, Reisinger Ida és Margit, 
Scholcz Emília és Irma (Mateóczról), Tivadar Márta, Verdon Ada 
és Zavatzky Irénke. Az erdőnek szélén állott egy emelvény, mely 
Oberon (megszemélyesítője br. Sardagna Béla) és Titania (Molitor 
Gusztávné) trónjául szolgált s melynek lépcsőjén Hófehérke (KIo- 
busiczky Béláné) elhelyezkedett az őt kisérő hét törpével (Bretz 
Feri, Drotleff Jenő, Gibis Ádám, Mayer Pisti, Mikolik Elek és 
Endre és Sóska Béla). Nagyon szépen festett az egész társaság 
? igaz gyönyörűséget szerzett a közönségnek. Szépen sikerült a 
felvonulás, melyet a katonai zenekar muzsikája kisért, s a be
mutatott csoportkép. Vogel Béláné elnöknő s férje, egyleti pénz-
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tárosunk valóban nagy hálára kötelezték egyletünket s a közön
séget ezen jól sikerült ötletnek bemutatásával s elrendezésével. 
De nagy hálával adózik egyletünk Sátrán Lipót mérnöknek is, 
a ki nemcsak a sátrakat tervezte s a díszítéseket csinálta, hanem 
fenyőket is adott az erdejéből s hathatósan folyt be a díszítési 
munkálatokba. Gramer Nándor tűzérszázados szives volt fenyő
fákat adományozni és embereivel a terem díszítését elősegíteni. 
Koch János és Báumel Frigyes a szép festőmunkát adták; végül 
Kramer Henrik fakereskedő ez alkalommal is díjmentesen adta 
a díszítéshez szükséges léczeket. Nagy érdeme volt természet
szerűen az estélyt előkészítő s rendező bizottságnak, a melynek 
minden egyes tagja dr. Sztehlo Jánosné, derék elnöknőnk vezetése 
alatt buzgólkodott az estély sikere érdekében. Különösen felemlí
tendők a következő hölgyek: a pezsgőárúsításnál közreműködtek: 
dr. Obetkó Dezsőné és dr. Moskovitz Emilné, Krayzell Rózsi és 
dr. Ferbstein; a teánál: Peskó Ödönné, Klemens Jánosné és özv. 
Matherny Lajosné; a sonkánál: özv. Puchert Gyuláné és Halbsch 
Gusztávné; a süteményárúsításnál: özv. Sarudy Vilmosné s végül 
a szelvények eladását Schönwiesner Jánosné végezte. A pénztárnál 
ezen alkalommal is Gerhard Béla és Peskó Ödön működtek 
közre; a belépő-jegyek előzetes árusítását a Kósch-czég volt 
szives magára vállalni. A tánczrendezésben résztvett urak is nagy 
figyelemmel végezték rendezői tisztöket, a mi szintén hozzájárult 
az estély harmonikus lefolyásához. A katonazenekar, valamint 
Farkas Sándor czigányzenekara is derekasan feleltek meg feladatuk
nak. Az összes bevétel: 3451 kor. 54 fill.; a kiadás: 1362 kor. 28 fill.; 
maradt tisztán: 2089  kor. 2 6  fill. Ezt a bevételt az alább követ
kező felülfizetések és különböző adományok eredményezték.

Mindenekelőtt megemlítendő Thomae Aladárné úrasszony, 
festőművésznő ajándékul adott szép festménye, a mely tetemes 

, összeggel gyarapította pénztárunkat.
Felülfizettek: 25 kor.-t: br. Ghillány Imre; 20 kor.-t: dr. Rosen- 

berg Theofil, T. P., Bielek László s neje, dr. Schmidt Gyula, 
br. Ghillány László, Bánó Aladár; 16 kor.-t: dr. Sztehlo János; 
12 kor.-t: Dessewffy Pál, Hedry Géza; 10 kor.-t: Ardó Alfréd, 
Bánó Miklós, Czibur Bertalan, dr. Maiéter István, Péchy Zsig- 
mond, Pillér Kálmán, özv. Pulszky Gézáné, Péchy Elekné, Schul- 
tesz Ágost, dr. Propper József, Theisz Géza, Matherny Gusztáv, 
Tardy József, Gellért Manó, dr. Müller Bertalan, Glasner Mór, 
dr. Balpataky Imre, dr. Moskovitz Emil, Bárkányjenő, özv. Zelenka 
Pálné, Janik Ferencz, dr. Hartmann Imre, Koch és Báuml; 8 kor.-t:
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dr. Bánó Dezső, Faragó József, Gramer Nándor, Földes Zoltán, 
Déri Gyula, Mussoni Antal, Uhlarik Mátyás; 7 kor.-t: Theisz 
Ármin; 6 kor.-t: dr. Ferbstein Márkné, Sáfrán Lipót, dr. Ferb- 
ítein Károly, Szemere Márton, dr. Fuchs Lipót, dr. Zahler Elek, 
Zavatzky Szilárd; 5 kor.-t: Bornemissza Lajos, Bielek Zoltán, 
dr. Brósz László, Bleuer József, Fiedler Szilárd, dr. Horváth 
Ödön, Kirchmayer Vilmos, Kirchmayer Gerő, ifj. Meliórisz 
Kálmán, özv. Melczer Gyuláné, Pillér Dezső, dr. Szmik Lajos, 
Sitányi Győző, br. Uszlár-Gleichen Ottó, dr. Uhlig Leó, Zaitz 
Tivadarné, dr. Rosenthal Adolf, Görgey Ernő s neje, dr. Mosánszky 
István, Frenyó Lajos, Sárosvármegyei Szeszfinomító, Tahy József, 
Szántó Zsigmond, Goldberger Henrik, Dessewffy Balamér, Rosko- 
ványi Miklós, Farkas Lajos, Williger Pál, dr. Oszvald Tivadar, 
Csengey Gusztáv s egy ismeretlen; 4 kor.-t: dr. Neuwirth Zsig
mond, Schroepfer Antal, dr. Flórián Károly, N. N., Mayer Endre, 
Schwarz Ármin, Lútocska Dániel, dr. Horovitz Imre; 3 kor.-t: 
özv. Elischer Gyuláné, dr. Gallasy József, gr. Ehrenheim-Sztáray 
Nandine, Klobusiczky Béla, Draskóczy Lajos, Rothmann Dezső, 
Mikolik István, dr. Sommer Ignácz, Tydor Lipót, Gerő Mihály, 
Elsasz Manó, Gregor Endre; 2 kor. 80 fill.-t: Bilich Ferencz; 
2 kor.-t: Amrein József, Bohus Nándor, dr. Bielek István, Bodon 
Miksa, Bauernebl és Fia, dr. Barcsy Lajos, gr. Dessewffy Emil, 
Eiszelt Antal, Ganczaugh Miklós, Hercz Frigyes, dr. Hodossy 
Sándor, Kolossy Miklós, Kovács József, Klein Simon, Kresz 
János, Máthé Károly, dr. Pap József, dr. Sztehlo Kornél, Spiel- 
mann Ervin, Szinyei Merse József, Spillenberg Barna, Schwarz 
József, gr. Wengerszky Hugóné, Wollner Marczel, dr. Windt 
Artúr, Zombory Bertalan, Sztankay Béla, Sitányi Lajosné, Halbsch 
Gusztávné, özv. Puchert Gyuláné, dr. Szlávik Mátyás, Groszmann 
Samu, Gönczy Gábor, Mihalidesz Lajos, Gerhard Béla, Kirchmayer 
Gergely, Egerer Ferencz, Sztankay László; 1 kor.-t: Kun Sándor, 
Lindner Mór, N. N., Pollitzer Samu; összesen 920 kor. 80 fill.

Hölgyeknek pénzadománya a buffethez: 5 kor.: Bielek 
Lászlóné, dr. Mosánszky Tituszné, Gerhard Béláné, Gömöry 
Jánosné, özv. dr. Lakner Árpádné, Krayzell Aladárné, özv. Zelenka 
Pálné, Korbély Gézáné, Raisz Viktorné, Vogel Béláné; 4 kor.: 
dr. Balpataky Imréné, Bánó Dezsőné, Becht Józsefné, Schroepfer 
Antalné, özv. Csatáry Zsigmondné, Draskóczy Lajosné, Schöpflin 
Gézáné, Dessewffy Lajosné, Csengey Gusztávné, Gramer Nán- 
dorné, dr. Flórián Károlyné, Hennel Zsigmondné, Jeney Józsefné, 
dr. Körtvélyessy Dezsőné, Bartha Kálmánná, dr. Mikler Károlyné,
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Meliorisz Ilka, dr. Oszvald Tivadarné, Schönwiesner Jánosné, 
dr. Ereky Istvánná, Kurth Miksáné; 3 kor.: özv. Adriányi Mária, 
Böhmisch Gusztávné, özv. Boross Zsiginondné, dr. Both Tamásné, 
Divald Lájosné, Erőss-Flórián Lujza, Faltin Gézáné, Farkas Lajosné, 
Klefner Irén, Liptai Lajosné, dr. Hamborszky Béláné, Kamenitzky 
Andrásné, dr. Mayer Gézáné, Szemere Mártonná, Szutórisz 
Frigyesné; 2 kor.: Barts Guszta, Balló Aurélné, Borsody Károlyné, 
özv. Borsody Károlyné, Blaschek Mariska, özv. Reisinger Lászlóné, 
Pankúch Gusztávné, dr. Wallentínyi Samuné, Durst Győzőné, 
Dúzs Mária és Erzsiké, Futics Lajosné, özv. Gallé Andornéj 
Hartmann Albertné, özv. Jármay Béláné, Körtvélyessy Béláné, 
Körtvélyessy Aranka, Ludmann Ottóné, Krayzell Jenőríé, Klobu- 
siczky Béláné, Kobilicz Frigyesné, özv. Kollár-Tahy Emília, 
Maiéter Gyuláné, özv. Mesterné Ilona, özv. Maurer Lajosné, 
Molitor Gusztávné, özv. Palecsko Viktorné, Oszvald Béláné, 
Raab Jánosné, Jelenik Emma, Mórotz Carola, Várkoly Szerén, 
Simkovics Mariska, Vöröss Sándorné, Teltsch Kornélné, Tauth 
Viktorné, Schütze Henriimé, Késtnárszky Károlyné, Bojárszky 
Irma, Fried Simonná, Szántó Zsigmondné, Nagy Irma, Papp 
Ferenczné, Semsey Miklósné; 1 kor.: özv. Bohrandt Vilmosné 
és Bohrandt Lajosné. Összesen 267 kor.

A bufíethez szükséges czukrász-süteményt, sonkát, czukrot stb. 
a következő hölgyek adományoztak: özv. Benigny Ervinné, dr. 
Sarudy Vilmosné, Bretz Sándorné, Dahlström Anna, Frenyó 
Lajosné, Gamauf Györgyné, Gallotsik Lászlóné, Gubcsó Gyuláné, 
Halbsch Gusztávné, Holénia Béláné, Klemens Jánosné, Kóch 
Tivadarné, Matherny Lajosné, Mayer Endréné, Deák Jánosné, 
Mihalidesz Lajosné, Mikolik Istvánná, Molitorisz Istvánná, Ober- 
lánder Károlyné, Paweiek Anna, Peskó Ödönné, özv. Puchert 
Gyuláné, Slajchó Mihályné, dr. Szlávik Mátyásné, dr. Sztehlo 
Jánosné, Vandrák Vilma, dr. Weiszer Emilné, dr. Obetkó Dezsőné, 
Zavatzky Szilárdné, Zavatzky Irénke, Sándor Iza, Pálesch Árpádné, 
Fried Simon, Spanner Pálné, dr. Moskovitz Emilné, Simkó 
Károlyné, Berger Samu, Oberlánder Károly, Klein Jenő, Kun 
Sándor, Pieringer Ferencz, Törley József és Társa és Littke L. 
A hol áldozatkészség, az ügy iránti szeretet és munkásság egyesül, 
ott nemcsak rövid időre szóló anyagi eredményt lehet elérni, 
hanem erkölcsi tőkét is szerez az illető társulat, vagy egyesület, 
a mely biztos zálogául szolgál a jövő fejlődésének. Egyesületünk
ben is nemcsak a szép anyagi siker s a közönségnek pillanatnyi 
érdeklődése és közreműködése a fő az ily estélyi rendezéseknél,
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hanem ennek folyománya az erkölcsi tanulság, hogy összetartás 
s egyesült erővel való törekvés eszményi czélok megvalósításáért 
feltétlenül győzedelmeskedik az anyagi gondolkozáson.

6. Nőegyletünknek legfontosabb őszi munkája volt a ka
rácsonyi felruházás előkészítése s lehetővé tétele, a mit a választ
mány tagjai a legnagyobb készséggel végeztek. Most már az új 
leányiskolában találkoztak a választmányi tagok a szükséges 
ruhaneműeknek megvarrása czéljából. A régi helyiséget ezen 
modern épület helyettesíti ugyan, de a szellemi s az erkölcsi erőt 
áthozta egyesületünk az új épületbe. . .  További építése nőegy
letünk művének csak így lesz lehetséges. A választmányi s a 
többi közreműködő hölgyek munkájának szép eredménye nyil
vánvalóvá lett és közmegelégedést nyert a két karácsonyfaünne
pélyen, a melyeket jó bevett szokás szerint ez évben is meg
tartottunk, hogy minél jobban elterjedjen a köztudatban az a hit, 
hogy Jézus születése az emberiség boldogítását jelenti a szeretet 
által s hogy nőegyletünk a krisztusi szeretet jegyében munkál
kodva igyekszik czéljait megvalósítani.

Az egyik karácsonyfa-ünnepet decz. 21-ikén d. u. 3 órakor 
a Kollégium dísztermében az összes ev. elemi és polgári leány
iskolái növendékek részvételével s részben közreműködésével 
tartottuk. Ezen karácsonyfa-ünnepélyen szokatlanul nagy és díszes 
közönség is vett részt, osztozva a gyermekek örömében s szívébe 
zárva azokat a kedves benyomásokat s gondolatokat, melyeket 
az ünnepély hagyott s felköltött. Nagy és gazdagon díszített 
karácsonyfa emelkedett a nagyterem emelvényén; meggyújtott 
gyertyái fényesen világították be a már félig homályos termet, 
körülte az iskolásgyermekek állottak s ültek, kíváncsian várva a 
történendőket. Az összes gyermekek által énekelt karácsonyi 
ének („Boldog örömnap derült ránk") vezette be a megható 
ünnepélyt, melyet Draskóczy Zsizsikének kedves s értelmes sza
valata követett. (A karácsonyi verset Schöpflin Géza koll. főgimn. 
tanár írta.) Azután a polgári leányiskola egy szép s jól betanult 
karéneket adott elő s Szabó Margit szavalt egy szép költeményt, 
mire az ünnepély főrésze következett: „Karácsony angyalai" ez. 
allegorikus színjátékból egy hangulatos s jól betanított jelenet. A 
jelenet főszereplői voltak: Woloszinovics Etelka, Slajchó Melánia, 
Balpataky Esztike, Márton Anna és Wallentínyi Laczika. A jele
netet kiegészítette egy élőkép, melyet, az angyalok nagy kara 
alkotott a leányiskola angyaloknak felöltözött tanítványaiból. 
Ünnepélyünket ez évben is hatásosan emelte Korbély Géza esp.-
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lelkészünk mélyen járó tartalmú s a karácsony ünnepélyének 
jelentőségéről s áldásáról szóló beszéde. Ünnepély végén Mayer 
Endre titkár megköszönte a közönségnek szives részvételét, a 
tanítónőknek a gyermekek betanítása s a karácsonyfa feldíszítése 
körül kifejtett fáradságos munkáját, a közreműködött gyermekek
nek sikeres szereplését, az adományozóknak s a karácsonyi ruha
varrásban munkálkodó hölgyeknek serény tevékenykedését s a lel
kész úrnak nagyhatású beszédét, mire a ruhaneműeknek s egyéb 
karácsonyi adományoknak kiosztásával véget ért a szép ünnepély.

Nőegyletünk ez évben a következő gyermekeket részesítette 
ruhaneműekben: L’huillier Jolán, Klinczko Valéria, Szabó Margit, 
Engler Irén, Stefus Mária, Partilla Anna, Petrik Ilona, Spisak 
Anna, Márton János, Szedlák Béla, Szedlák Bertalan, Köpöczi 
Bertalan, Köpöczi József, Ribar József, Virág Győző, Tóth János.

A másik karácsonyfa-ünnepélyt decz. 23-ikán d. u. 5 órakor 
tartottuk a szegényekházában a bent- és kívül lakó szegények
nek, a diakonisszák és egyes választmányi hölgyeknek részvételé
vel. Ez a karácsonyfa-ünnepély szűkebb körben s kevesebb fény
nyel folyt le, mint a Kollégiumban megtartott ünnepély, de 
hasonló melegséggel s szivet megnyugtató módon. Az egyszerű 
ünnepélyt emelte a koll. tanítóképző néhány tanítványa, szép 
egyházi éneklésével. Itt Mayer Endre titkár méltatta az ünnepély 
jelentőségét, mely után a fényben úszó karácsonyfa alatt kiosztat
tak a különböző ruhadarabok ,s étel- és italneműek, melyeket az 
egylet házi szegényeinek szánt. Ruhaneműt s ételneműt kaptak 
a szegényekházában elhelyezett nők; két család kapott egy-egy 
félöl tűzifát és három család pénzbeli adományt. Az előző évi 
szokásunkhoz képest ez évben is hálás köszönettel jegyezzük fel 
azoknak az adakozóknak neveit, a kik lehetővé tették a karácsonyfa
ünnepélyt s a felruházást; 10 koronával adtak Bielek Lászlóné 
és Szabó Géza; 4 kor.-val Draskóczy Lajosné, Schroepfer Antalné 
és dr. Sztehlo Jánosné; 3 kor.-val Zavatzky Szilárdné, Csengey 
Gusztávné, özv. Zelenka Pálné, Mayer Gézáné, Oberlánder 
Károlyné, dr. Oszvald Tivadarné, Schönwiesner Jánosné és Vogel 
Béláné; 2 kor.-val Mayer Endréné, Molitorisz Istvánná, Várkoly 
Szerén, Farkas Lajosné, Szutórisz Frigyesné, özv. Szénássy Sán- 
dorné és Wohaner Dezső; összesen 70 kor.

Egyes hölgyek ünnepi kalácsot, étel- s italneműeket adtak, 
Lefkovits Mór kereskedő pedig két női kabátot.

A karácsonyfa s felruházás költségei 218 kor. 66 fillért tettek, 
mely összeghez a pénztár 148 kor. 66 fillérrel járult.
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A karácsonyi felruházás előkészítésének vezetője Vogel 
Béláné alelnöknő volt, a ki ezt a munkát nagy szeretettel s ismert 
buzgóságával s kitartásával végezte. Mellette a következő hölgyek 
buzgólkodtak: dr. Sztehlo Jánosné elnöknő, Zavatzky Szilárdné 
alelnöknő, Molitorisz Istvánné, Schönwiesner Jánosné, Mayer 
Endréné, Farkas Lajosné, Puchert Gyuláné, Slajchó Mihályné, 
Holénia Béláné, Durst Győzőné, Mórotz Karola, Jelenik Emma, 
Mayer Gézáné, Mohay Berta és Schreiner Margit, utóbbi kettő 
diakonissza nővér. A polg. leányiskola növendékeit dr. Wallentínyi 
Samuné tanította be az énekekre s az ő meg a többi tanítónő 
közreműködésének köszönhetjük a szépen sikerült s hatásos 
— bár szokatlan — színjátékot. Mulasztást követnék el, ha az 
összes közreműködőknek nem tolmácsolnám egyletünk háláját 
a nagy gonddal s fáradsággal járó közreműködésükért.

7. Diakonissza-intézményünk fejlődése semmi rendkívüli 
mozzanatot nem tüntet fel. A két diakonisszánk: Mohay Berta 
és Schreiner Margit, a kik az 1911. évben küldettek hozzánk 
Pozsonyból, önfeláldozással s keresztyén türelemmel teljesítették 
nehéz feladatukat a betegápolás és a szegények gondozása terén. 
Hisszük, hogy az az elismerés, a melylyel mindenütt találkozunk, 
állandóan megmarad diakonisszáinkkal és nőegyletünkkel szem
ben. Törekednünk is kell arra, hogy ezen intézményünk minél 
kifogástalanabb legyen, mert a nagyközönség áldozatkészsége 
főleg diakonissza-intézményünknek szól.

Az 1912. évben 17 beteget ápoltak 275 nappal és 317 éjjel; 
a betegek közül volt 7 evangélikus, 2 református, 6 róm. kath. 
és 2 izraelita vallású; 13 eperjesi, 2 sárosmegyei, 2 távolabb vidéki. 
Ingyenes virrasztás volt három. Az egyház híveinek s kivált a 
betegeknek és szegényeknek látogatásában is buzgalommal igye
keztek eleget tenni diakonisszáink; a látogatások száma 492, 
melyekből 318 beteglátogatás volt. Ezen látogatásoknak czélja 
az, hogy megismerkedjenek egyházunk híveivel, bajaival s a szük
ség és lehetőség szerint nemcsak szóval vigasztalják és erősítsék, 
hanem anyagilag is segítsék. A látogatások által közelebb férkőz
nek az emberek szívéhez s nemesítőleg hathatnak reájok. Ha 
egyházunk hívei között anyagilag szegényeket és testileg bete
geket találunk elég nagy számmal, annál többekettalálunk olyanokat, 
a kik vallásilag szegények s erkölcsileg gyengék. Az 1912. év
ben is maguk köré gyűjtötték vasárnaponként az evang. leány
cselédeket s legalább egy-egy órát töltenek velők komolyan s 
mégis komorság nélkül.
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Ősz óta hetenként egyszer, csütörtökön délután 5 órától, 
írásmagyarázatot tartanak Korbély Géza, illetőleg a káplánok a 
diakonisszák lakásában, a melyeket nagy számmal látogatnak a 
hölgyek. Ezzel is eleget teszünk a pozsonyi diakonissza-anyaház 
egyik kívánságának s módot nyújtunk arra, hogy a szentírás 
ismerete terjedjen, a lélek gazdagodjék és a szív nemesedjék.

Szegényeink gondozását ez évben is’ hűségesen teljesítették. 
Rendes havi segélyben részesültek: Lyorko János és Béres György 
havi 6 — 6, Szereday Valéria 10, Buro Georgina 8, Gergelyi Klotild 
és Andrascsik Mária 6 —6 s végül Müller nővérek 15 kor., összesen 
684 koronában. Alkalmi segélyezésben részesültek: Benkoné Berki
ből, Riba Anna, Laszka Béla, Riba Józsi, Kuhlöffelné, Szalay Ilonka, 
Klinczko Jánosné, Bobácsné és Kozákné, összesen 75 kor. 60 fill.

A diakonisszák ezen segélyezéseket az egyház szegényalap
jának kamataiból és saját nőegyleti bevételeinkből fedezték. Azon
ban akadtak egyes jólelkű adakozók, a kik erre a czélra is meg
hozták áldozati filléreiket. Ilyen czélra adakoztak: Vandrák Vilma 
5 kor.-t és Beosz Barnáné 2 kor.-t, összesen 7 koronát.

A diakonissza nővérekről az 1912. évben sokan és sűrűn 
emlékeztek meg, különösen gyümölcscsel kedveskedve nekik. 
Névszerint a következők: dr. Sztehlo Jánosné, Vandrák Vilma, 
Gaul Vilmosné, Mayer Endréné, Vogel Béláné, Bohrandt Lajosné, 
Schroepfer Antalné, özv. Linkesch Samuné, Theisz Árminne, 
Kobilicz Frigyesné, Húsz Árminné, özv. Kálnássy Károlyné, Mes- 
terné Dirner Ilonka, Oberlánder Károlyné, Degroné és Pribuláné, 
utóbbiak Sóvárról.

8. Egyletünk vagyoni viszonyai az 1912. évben is kedvezően 
alakultak. Az áldozatkészség nem csappant meg, hanem megmaradt 
s fokozódott, a mit örvendetes jelenségnek kell minősítenünk a 
nehéz időkben s az anyagiasán gondolkodó világban. A rendes tag
sági díjakat az erre felkért hölgyek végezték; szegény és gazdag 
egyaránt hozta meg áldozatát zúgolódás nélkül. A gyűjtés ered
ménye a következő volt: Frenyó Lajosné és Slajchó Mihályné 
gyűjtöttek 110 kor.-t, Vogel Béláné és Peskó Ödönné 113 kor.-t, 
özv. Puchert Gyuláné és Halbsch Gusztávné 67 kor.-t, dr. Sztehlo 
Jánosné és Molitorisz Istvánná 119 kor.-t, Schönwiesner Jánosné 
és Molitorisz Istvánná 117 kor.-t, Jelenik Emma és Mórotz Carola 
108 kor.-t; összesen 634  korona, vagyis 87 koronával többet a 
múlt évinél. Néhai Király Vilmos hagyománya 900 kor. (100 kor.-t 
levontak illeték fejében); özv. Kósch Árpádné adománya 200 kor.; 
gr. Andrássy Dénes 200 kor. adománya neje halálának 10-ik év-



57

fordulója alkalmából, gr. Andrássy Dénesné alapítványaképpen; 
az Eperjesi Takarékpénztár, régi szokásához képest ez évben is 
50 kor.-t diakonissza-alapra, 50 kor.-t szegényekháza czéljaira; 
a Sárosvármegyei Takarékpénztár 50 koronát, Nagysárosi Mű
malom 40 koronát diakonissza-alapra; Halácsy Oyuláné ado
mánya 30 kor.; Thrór Gyuláné halála alkalmából koszorúmeg
váltás czímén befolyt 30 kor.; Húsz Árminné halála alkalmából 
pedig 87 kor., mely összeghez a Husz-család 50 kor.-val járult, 
és Meliórisz Ilka 5 kor. Az egyház által kezelt szegényalap kamat
jából befolyt 860 kor. 72 fill.; perselygyűjtésből 147 kor. 39 fill.; 
betegápolásból 783 kor.; a teaestély tiszta jövedelme 2089 kor. 
26 fill.; karácsonyi felruházásra adtak 70 kor.-t; egyéb adományok 
7 kor.; kamat 1425 kor. 69 fill. Összes bevétel: 6815 kor. 06 fill.

Főbb kiadásaink voltak: a pozsonyi anyaháznak a diakonisz- 
szákért 600 kor., a diakonisszák lakásáért 600 kor., eltartásáért 
718 kor. 11 fill., a leányiskolára adtunk 500 kor.-t, szegények rendes 
havi segélyezésére 684 kor.-t, időnkénti segélyekre 181 kor. 30 fill.-t, 
fűtés és világítás 299 kor. 84 fill., szegényekháza javításáért 118 
kor.; vegyesekért 223 kor. 38 fill. Összesen 3424 kor. 63 fill.

Nőegyletünk kezelése alatt álló vagyon tesz 35,486 kor. 
97 fill.-t, melyből a Nőegyletet 3660 kor. 47 fill. illeti, 31,256 kor. 
24 fill. a diakonissza-alapé.

Megjegyezzük, hogy ezen adatok csak főtételekben s általá
nosan tájékoztatnak; összes bevételeink és kiadásaink tiszta képét 
pénztárosunknak részletes kimutatása adja, a melyből kitetszik, 
hogy vagyonunk az 1912. évben 3648 kor. 74 fill.-rel gyarapodott.

Vagyonunk legnagyobb része értékpapírokban van el
helyezve. Addig, míg építkezni fogunk, nagyjelentőségű reánk 
nézve, hogy árfolyamuk felemelkedjék, nehogy a bekövetkező 
építkezés alkalmával eladásuknál veszítenünk kelljen.

9. Egyleti ügyeink elintézése czéljából két közgyűlést és 
egy rendes választmányi ülést tartottunk. Ezenkívül több értekez
letet tartott a választmány a teaestély előkészítése czéljából. A 
számvizsgáló-bizottság egyszer jött össze egyletünk pénztárának 
s értékeinek megvizsgálása végett. Mint egyébkor, úgy ez alka
lommal különösen újból tapasztalta, mily kiváló erő Nőegyle
tünkben Vogel Béla s mily nagy hálával tartozik neki egész 
egyházunk. Áldja meg az Isten érte úgy őt, mint méltó tár
sát, kedves nejét!

Nőegyletünk tagjainak száma 249 volt, kik közül 16 párt
fogó tag, a kik t. i. mint idegen vallásúak, vagy urak s ez okból
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nem lehetnek egyesületünknek rendes tagjai. Alapszabályaink 
szerint ugyanis Nőegyletünknek tagja minden evangélikus és 
református nő. A kik azonban egyleti czéljainkra nem áldoz
nak, tagsági díjakat nem fizetnek s egyébként sem érdeklődnek 
egyesületünk működése iránt, azokat egyesületünk holt tagjai
nak tekintjük.

Nemcsak Nőegyletünknek, hanem az egész protestantiz
musnak létérdeke, hogy a protestáns nők igaz vallásossággal, 
hithűséggel s áldozatkészséggel jöjjenek segítségére egyházuk
nak. Az újabb statisztikai adatok ismételten tanúságot tesznek 
arról a nagy" veszteségről, melyet egyházunk a reverzálisok révén 
szenved. A Mária-kongregációk működésének gyümölcsei évről- 
évre nagyobb térfoglalásban s a mi veszteségünkben mutatkoz
nak. Ha az anyák elhidegülnek s gyermekeik szívébe nem plán
tálják az ev. hithűséget s ha az ev. családok protestáns szelleme 
ellanyhul, vagy elvész, ne csodálkozzunk, ha nap-nap mellett 
újabb veszteségek érnek minket. S ha látjuk, hogy az evan- 
geliom ügye mindenütt, még a szomszédos s kath. Ausztriában 
is győzedelmesen előre tör, a mi hibánk s a mi megbocsáthatlan 
bűnünk, hogy éppen hazánkban s éppen minekünk kell jajgat
nunk pusztulásunk felett. Nem szégyelni való dolog-e, hogy 
őseinknek véráldozata bennünk késő unokákban csak ennyi 
kegyeletet s ragaszkodást tud ébreszteni? Bizony ideje már, 
hogy az álomból felserkenjünk s a míg nappal vagyon, mun
kálkodjunk kiki a maga körében az evangéliumi igazságokért s 
a krisztusi szeretetért!

Nőegyesületünknek győzelme volna, ha sikerülne minden 
egyes tagjában a Mária-hitet és a Mária-serénységet ébren tar
tani s őket foglalkoztatni.

Hála és köszönet érte mindazoknak, a kik szívok melegé
vel érdeklődtek Nőegyletünk élete iránt! Áldás azokra, a kik 
hűséges munkával s áldozatkészséggel vitték előbbre ügyeinket. 
Igyekezzenek továbbra is ebben a szellemben működni, örö
mük lesz nemcsak a munka sikerében, hanem abban a tudat
ban is, hogy megtették, a mi kötelességök volt s a mit tenniök 
Istentől adatott!

M a yer  Endre,
egyleti iitkár.
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C) A Nőegylet 1912. évi háztartása.

1. A Nőegylet tagjainak névsora és a tagsági-díjak kimutatása.

Nőegyletünk lelkes tagjaitól évi tagsági-díjak czímén 
begyűltek az egylet pénzárába a következő adományok:

R en des-tagok: Kor.
Özv. Adriányi-Barts Mária 4 ‘ —
Bálint Jánosné.....................  2  —
Balló A urélné.....................  3‘ —
Dr. Balpataky Imréné.. .. 4’ —
Balpataky Rózsika ............. 2‘ —
Balpataky Piroska ............  2‘ —
Bánó Dezsőné.....................  4' —
Barts Guszta.......................  2-—
Batek Frigyesné ................. 3 —
Batek Venczelné ..........  2’—
Becht József n é .....................  2' —
Benigny Ervinné................. 2 —
Bielek Lászlóné ................ 10‘ —
Bielek Zoltánné (Nagysáros) 3’ —
Blaschek Mária ................. 2' —
Bohrandt Lajosné ............  1 —
Özv. Bohrandt Vilmosné 1 — 
Özv.Bojárszky-SzekeressI. 2- —
Boross Amália.....................  1 —
Özv. Boross Zsigmondné 3' — 
Özv. Borsody Károlyné.. 2 —
Borsody Károlyné ............  2' —
Böhmisch Gusztávné .. .. 3 '—
Brauner Gyuláné................. 2- —
Bretz Rózsi .......................... 1 —
Bretz Sándorné ................. 2‘ —
Breuer Berta.........................  2' —
Özv. Csatáry Zsigmondné 4' —
Csengey Gusztávné.......... 4- —
Csesznák M argit................. 2‘ —
Özv. Csiskó Jánosné .. .. 2‘ —
Dahlström A nna................. 2‘ —
Dahlström Károlyné .. .. 2- —
Dancz Ferenczné................. 2' —
Deák Jánosné .....................  3' —
Özv. Dessewffy Lajosné.. 5 ‘ — 
Divald Zsófi és Manczi.. 2-—
Divald Lajosné ..............  2 —
Draskóczy L a josné.......... 41 —
Durst Győzőné ................. 2' —

K o r .

Dúzs Erzsiké ................... 1 —
Dúzs Mariska ................... 2' —
Dr. Ereky Istvánné.......... 4- —
Ervin Dezsőné................... 2 '~
Erőss-Flórián Lujza.......... 2’—
Enyedy Jánosné (Sóvár).. 2'—
Faltin G ézáné................... 2 —
Farkas Lajosné................... 4' —
FlachbartJenőné(Nagysáros) 2' — 
Fleischer Gusztávné . . .  2 — 
Dr. Flórián Károlyné.. .. 4' —
Frenyó Lajosné ..............  3- —
Futics Lajosné................... 2- —
Gallotsik ^Lászlóné .......... 4' —
Gamauf Évike..........• .. .. F —
Gamauf G yörgyné..........  2' —
Gallé Adrienné ..............  2‘ —
Özv. Gallé Andorné . . .  2' —
Özv. Gaul Vilmosné .. .. 2- —
Gerhard Béláné .............. 4' —
Gramer Nándorné ..........  5' —
Gömöry Jánosné..............  4 ‘ —
Gönczy őáborné..............  3'—
Gubcsó Gyuláné..............  2~ —
Halmi Gyuláné ..............  L —
Hajdú Albertné ..............  1 —
Hajdú Gyuláné ..............  1 —
Hajdú Lajosné................... L —
Halbsch óusztávné..........  3' —
Dr. Hamborszky Béláné.. 2‘— 
Hamborszky Bertalanné.. 2' —
Hartmann Albertné.......... 2‘ —
Özv. Hazslinszky Tamásné 1 —
Hennel Ilonka................... 2‘ —
Hennel Zsigmondné .. .. 2 ’—
Holénia Béláné ..............  2' —
Id. Holénia Gyuláné .. .. 2 —
Holénia L a josné..............  3' —
Horvay Margit................... 2' —
Húsz Árminné................... 10 —
Özv. Irányi Istvánné .. .. 1 —
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Kor.

Irányi Manka ................... L —
Özv. Jármay Béláné .. .. 2  —
Jelenik E m m a................... 3 —
Jeney Józsefné................... 10' —
Özv. Jónás Jánosné..........  2 —
Jurcsik Józsefné .............. 2 —
Özv. Kail Imréné .......... 2 -
Kamenitzky Andrásné 2 — 
Kamenitzky Ilonka és Gizi 2  -  
Özv. Kálnássy Károlyné.. 1.—
Kaszás Flóriántié..............  2 —
Kézsmárszky Károlyné .. 1 —
Kézsmárszky Gizella és

M árta...............................  2  —
Kirchmayer Gergelyné .. 3 — 
Kirchmayer Vilmosné . .. 3' —
Klefner Irén .......................  2  —
Özv. Klein Lajosné.......... 2  —
Klemens Jánosnéés leánya 2  — 
Klobusiczky Béláné .. 2  —
Kobilicz Frigyesné.......... 2  —
Kóch Tivadarné ..............  L —
Özv. Kollár-Tahy Emília 2  —
Korbély Gézáné ..............  2 —
Özv. Kósch Arthurné.. .. 6• — 
Özv. Kósch Frigyesné .. 5' — 
Körtvélyessy Aranka .. .. 2  —
Krayzell Aladárné és leányai 5' — 
Özv. Krayzell Jenőné .. .. 4' — 
Özv. Krayzell Kálmánná 4' —
Kubik Andrásné .............  1 —
Kurth M iksáné.................. 4' —
Özv. Lakner Árpádné . .. 8' —
Láng Antónia ................... L -
Langsch Róbertné

(Nagysáros)................... 2  —
Özv. Lehoczky Egyedné 2  — 
Lindgrün Alajosné
.. (Nagysáros) ................... 2  —

Özv. Lintner Károlyné .. 4' —
Liptai Lajosné................... 2  —
Ludmann Paula ..............  1 —
Ludmann Ottóné .......... 2  —
Máhr Jenőné ................... L —
Maiéter Gyuláné..............  4' —
Mangesius Mariska.......... 2  —
Mayer Endréné ..............  3 -
Mayer Gyuláné ..............  1 —

Kor.

Özv. dr. Mayer Gézáné.. .3 — 
Özv. Matherny Lajosné .. 1 —
Mauks Kálmánná .......... 2  —
Özv. Maurer Lajosné.. .. 2  —
Meliórisz Ilka ................... 5' —
Merényi Gyuláné (Sóvár) 3 ’ — 
Özv. Mester-Dirner Ilonka 2  — 
Mészárovics Istvánná .. .. 2  —
Mibalidesz Lajosné.......... 2  —
Mihalidesz nővérek..........  2  —
Dr. Mikler Károlyné .. .. 4' —
Molitor Gusztávné.......... 2 —
Molitorisz Istvánné.......... 4' —
Mórotz Carola................... 3 —
Özv. Mussoni Antalné .. 3’ — 
Dr. Mosánszky Tituszné.. 5' —
Nagy Irma .......................  2  —
Nemes Károlyné (Sóvár) 4' — 
Oberlánder Károlyné .. . 4' —
Dr. Obetkó Dezsőné .. .. 2  —
Oszvald Béláné ..............  2' —
Dr. Oszvald Tivadarné .. 4- — 
Özv. Palecsko Viktorné

és leánya .......................  2  —
Pankúch Gusztávné .. .. 3' —
Pap Ferenczné................... 2  —
Pap Istvánné (Sóvár) . .. 3' —
Pawetek-Grynaeus Anna 2  — 
Pawetek Sári és Jenny . 2  —
Perényi.. Vilmosné .......... 3' —
Peskó Ödönné................... 3' —
Özv. Poloczek Pálné .. .. 2  —
Poloczek Róbertné.......... 2  —
Özv. Ppchert Gyuláné .. 2  —
Raáb Jánosné ................... 2  —
Raisz Erzsiké és Mariska 4' —
Raisz Viktorné................... 4' —
Ravasz Mihályné..............  1 -
Reisinger Margit és Anna 3' —
Réz Luiza...........................  L —
Sándor Izabella ..............  2  —
Sándor Márta ................... 2  —
Sánger Ilka .......................  2  —
Özv. Sarudy Vilmosné .. 4' —
Semsey Miklósné .......... 2  —
Özv. Simkó Mátyásné .. 2  —
Simkó-Kribel Berta.......... 2  —
Simkovics M ária..............  2 -
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K o r .

Slajchó Mihályné .......... 2' —
Spanner Pálné................... 2 —
Schiller Vilmosné .......... 2' —
Schmück Hugóné (Sóvár) 3 — 
Schönhoffer Károlyné.. .. P — 
Schönwiesner Jánosáé .. 8' —
Schroepfer Antalné..........  4' —
Schöpflin Gézáné .......... 4‘ —
Schustek Nándorné.......... 2 —
Schütze Henrikné .......... 2 —
Szánik Ernőné................... 2' —
Szántó Mihályné..............  2 —
Szemere M ártonná.......... 4' —
Szemetkay Emma .......... 2' —
Özv. Szénássy Paula .. .. 24—
Szent-lványi nővérek .. .. 2' —
Dr. Szlávik Mátyásné.. .. 2' — 
Özv. Szocha Endréné.. .. 3' — 
Dr. Sztehlo Jánosné .. .. 8 —
Szutórisz Frigyesné.......... 2 —
Tahy-Tahy Paula .......... 4' —
Tauth Viktorné ..............  2' —
Teltsch Kornélné..............  2 —
Özv. Theisz Árminná .. .. 2' —

Kor.

Theisz Lenke ................... 2' —
Theisz M ihályné..............  2' —
Thinschmidt Tivadarné .. 1 —
Tivadar L a jo sn é..............  2 '—
Özv. Tivadar Miklósné .. 2‘ —
Thomae Aladárné .......... ■ 2'—
Újházy Farkasné..............  P —
Vandrák Vilma ..............  3‘ —
Várjon Gézáné (Sóvár) .. 3 —
Várkoly Szerén ..............  2' —
Verbőczi Józsefné ..........  3' —
Vogel Béláné ................... 5 —
Vöröss Sándorné..............  2' —
Vajdicska Kálmánná .. .. 2 — 
Dr. Wallentínyi Samuné .. 2 — 
Dr. Weiszer Emilné .. .. 4' —
Weiszer L ajosné..............  L —
Özv. Wenczel Istvánné .. P —
Windegg Rezsőn é ..........  2 '—
Zavatzky Irén ke ..............  2 —
Zavatzky Szilárdné..........* 3' —
Zaitz Tivadarné ..............  2 —
Özv. Zelenka Pálné .. .. 5' — 
Zombory Viktorné.......... 2 —

P árto ló -tag ok :

Amrein József (Nagysáros) 5' —
Bartha Kálmánná..............  10- —
Déri G y u lán é................... 5 ’—
Dr. Englender Emilné .. 3’ —
Földi Tériké.......................... P —
Fried Simonná.....................  5 —
Dr. Holénia Gyuláné .. .. 5’ —
Dr. Kakúsz B é la ..............  10 —

Körtvélyessy Béláné .. .. 2' —
Matherny őusztáv .......... 5 '—
Poloczek Artúr................... 2' —
Dr. Propper Adolfné .. .. 5- — 
Özv.Rosenberg Hermáimé 4 —
Dr. Rosenberg Mór.......... 4' —
Sztankay Lászlóné .......... 2' —
Williger P ál..............  .. .. 5~ -

Összesen : 644' —



Bevétel.

Pénztári maradvány

I. Nőegyleti pénztár. Kiadás.

Kor. 1 Kor. 
a Adomány az ev. iskola

múlt é v rő l.......... .. 291177 építéshez................... 500'—
Tagsági díjak.......... .. 644'— Adomány az izr. nép-
Adományokból .. 55 '— konyhának..............  80'—
Kamatjövedelem 169'61 Karácsonyi felruházás 148'66 

Egyetemes gyáminté
zetnek .......................  18'—

Nyomtatvány, könyvek

\

és tagsági díjak .. 42 70
Költségek ................... 130'55
Maradvány: 

készpénzben 1273'97
\ ért.-papirban 1586'50 286047 

378038 378038

Bevétel II. Diakc

Pénztári maradványa

missza- és szegényházi pénztár. Kiadás.
K or. K o r.

Pozsonyi diakonissza
múlt évről.............. 2094 T59 anyaháznak.......... 600’ —

Teaestély jövedelme 2089'26 Diakonissza nővérek
Betegápolási díjak .. 783‘— ellátása................... 71811
Eperjesi ev. I. egyház Diakonissza nővérek

szegényalapjából .. 860'72 lakoszt.-bére.......... 600' —
Adományok.............. 420'— Diakonissza nővérek
Perselygyűjtés.......... 147'39 lakoszt.-berend. .. 5471
Bérjövedelem .......... 390'— Szegények ellátása és
Kamatjövedelem . .. 1256-08 segélyezése .......... 865"30

V

\\

Fűtés és világítás .. 299‘84 
Szegényekháza javí

tása .......................  118" —

\

\

Maradvány: 
készpénzben 3583 06 
értékpa-

\ pirókban 1988035 23463'41
26888-04 26888-04
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Alapítványi tő k é k :
I. Nőegyleti alapítványok.

Kor. Kor.

Nőegyleti alapítv. ér- Özv. dr. Mosánszky
tékpapirjai.............. 800 — Oyőzőné alapítv. .. 200--

Schroepfer Béla Deménfalvi dr. Meliorisz
alapítv. ért.-papirjai 525-03 Béla emlékalapítv... 2 0 0 --

\ Vitelky Aladárné
\ alapítványa.............. 200--

\ Dr. Propper Adolf
\ emlékalapítvány.. .. 200--

\ Schroepfer Béla
\\ ösztöndíjalapítvány 525-03

-- ----- 1325-03
— ---- - 1325 03

II. Diakonissza-alapítványok.
Kor. Kor.

Diakonissza-alap ér- Novák Mihály alapítv. 504--

tekpapirjai..............  7242‘83 Benigny Kamilla „ 200--

\ Kunczius Károlyné „ 200--

\ Antony Istvánná „ 200--

\ Kuzmik Sámuelné „ 200--

\ Raisz Ede „ 200--

\ Flórián Jakab » 200--

\ Névtelen „ 200--

\ Bergmann Nándor » 200--

\ Raisz-Bölke Ida „ 200--

\ Dr. Lakner Árpád « 200--

\ Páll Endre „ íoo--
\ Both Gyula „ 50--

\ Király Vilmos „ 900--

\ Gr. Andrássy Dénesné
\ emlékalapítvány.. .. 200--

\ Háladatossági alapítv. 2762-47
\ Koszorú váltságból 433-86
\ Adományokból .......... 292-50

7242-83 7242-83
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III. Szegény ev, leányok kiházasítási alapja.

Ezen alap értékpapírjai 45'33 Múlt évi álladéka .. .. 3901
Halbsch Gusztávné

\  adománya................... 477
Kamatjövedelem.......... E55

45-33 _____ 45-33

Vagyon 1912. évi vagyonkimutatás. Teher

Nőegyleti................... 2860-47 Schroepfer Béla ösz-
Diakonissza- és sze- töndíj-alapítv.......... 52503

gényházi pénztár.. 2346341 Egyenleg, mint tiszta
Nőegyl. alapítványok 800'— vagyon:
Schroepfer Béla ala- M. évi tiszta

pítvány................... 525'03 vagyon .. 31318‘20
Diakonissza-alapit- Ezévi sza-

ványok................... 7242'83 porulat .. 3648'84 3496204
Kiházasítási alapítv... 45"33
Diakonissza-lakoszt. 

berendezése.......... 550'—

~  35487-07 35487-07

V o g e l  B é l a ,
nőegyl. pénztáros.
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Az eperjesi ág. hitv. evang. I. egyház

Emlékkönyve.

E lapok őrizzék a hithű egyháztagok emlékezetét, a kik 
alapítványok és hagyományok által erősítik egyházunkat, 
szent hivatása szivet nemesítő és hazát boldogító munká
jában. E lapokon éljen a hála és kegyelet a jóltevők iránt. 
E lapokat tegye végtelenné és lezárhatatlanná az egyházat 
szerető szivek áldozatkészsége . . .

1886-ban: Mosánszky Margit
a forrón szeretett s 15-éves korában váratlanul elhunyt leányka 
emlékére a lesújtott szülők, egy gyengélkedő leánytanuló szá
mára, az évzáró-vizsgálaton kiosztandó jutalomdíjra 100 forin tos  
alapítványt tettek.

1886-ban: Stunder Teréz hajadon 
végrendeletileg hagyott az egyháznak 100 forintot.

1888- ban: Schneider József
budapesti kereskedő egyházunknak végrendeletileg 2 0 0 0  fr to t  
hagyományozott.

1889- b en : a Leányegylet
az évi záróvizsgálatokon kiosztandó ösztöndíj-alapítványt létesített 
— helybeli szegénysorsú iskolás-gyermekek segélyezésére — 
100 for in t  értékben.

1890- ben: özv. Kósch Lajosné Kolbenheyer Vilma
úrnő emlékére gyermekei iskolai alapítványt tettek 3 00 fr t  értékben.

1890- ben: Kuzmik Pál
budapesti lakos egyházunknak végrendeletileg 5 00  fr to t  hagyo
mányozott.

1891- ben: Kácsy-Kósch Anna
a létesítendő felső-leányiskola felszerelésére 100 forintot hagyo
mányozott.

V III .

5
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1891-ben: Kósch Frigyes
emlékezetére gyermekei, a létesítendő felső-leányiskola felszere
lésére alapítványt tettek 1005 f r t  25  kr. értékben.

1893-ban: Zelenka Pál
a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöke nevére dr. Mosánszky 
Győző és neje Antony Paula, Olga leányuknak a püspök által 
történt esketése alkalmából egy jó tanuló leányka számára, az 
évi záróvizsgálaton kiosztandó jutalomdíjra 100 forin tos  alapít
ványt tettek.

1893-ban: Flórián Jakabné Kunczius Ilona
elhúnyta alkalmából az enyhülést kereső, sújtott édesanya, leánya 
kegyeletes emlékéül, polgári leányiskolánk alaptőkéjének növe
lésére 2 0 0  forin t  értékben alapítványt tett.

1895-ben: Herfurth József
koll. tanár a polgári leányiskola fejlesztése czéljából az egyháznak 
4 0 ,0 0 0  f r t  névértékű értékpapírokat hagyományozott.

1897-ben: Sztehlo Andráska és Eszterke, a hirtelen 
elhunyt két kis gyermek megrendítő elvesztése fölött kesergő 
jó szülők — dr. Sztehlo Já n o s  és Benigny Zelma — az évi 
záróvizsgálaton kiosztandó jutalomdíjra 2 0 0  forin t  értékben 
alapítványt tettek.

1897-ben: Dessewffy István
eperjesi lakos a Szegényekháza alapjára 100 fr to t  hagyományozott.

1897- beti: Dunkel Károly
eperjesi lakos egyházi és iskolai czélokra2 0 0 fr to t  hagyományozott.

1898- ban: özv. Krátschm ár Adolfné
eperjesi lakos az egyház pénztára javára 50  fr to t  hagyományozott.

1898- ban : özv. Zuan Rezsőné
eperjesi lakos az egyh. pénztára javára 100 fr to t  hagyományozott.

1899- ben: özv. Kuzmik Sámuelné
eperjesi lakos az egyh. pénztára javára 100 fr to t  hagyományozott.

1900- b a n : dr. Krayzell Aurél
gyászoló családja tagjai, a lelkészi javadalom gyarapítása czél
jából az elhunyt nevére 20 0 0  korona  értékben alapítványt tettek.

1900-ban: psenyeczky Nagy László
kassai lakos, az egyház presbyteriumának kiváló tagja, ny. tvsz. 
bíró, egyházunknak végrendeletében 2 0 0 0  koronát hagyományo
zott, ama kegyeletes óhajának kifejezésével, hogy temetőnkben 
nyugvó neje sírhalmának az egyház gondját viselje.
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1901-ben: özv. rozvágyi Antony Istvánná, liszkai 
Steller Florentina eperjesi lakos, egyházunknak 600 koronát 
hagyományozott, ama kegyeletes óhajának kifejezésével, hogy a 
kamatokból kétezer koronára megnövelt tőke kamatja majdan a 
templom belső csínjának emelésére fordíttassék.

1901-ben: dr. M osánszky Győző
eperjesi lakos, egyházunk volt másodfelügyelője kegyeletes emlé
kéül, mélyen lesújtott gyászoló neje egyházi vagy iskolai czélokra 
kamatoztatandó alapítványt tett 1000 korona  értékben.

1901-ben: deménfalvi dr. Meliórisz Béla
eperjesi lakos, volt jogtanár emlékére, a kesergő édesanya egy
házi czélokra kamatoztatandó 4 0 0  koronás alapítványt tett.

1901- ben: deménfalvi dr. Meliórisz Béla
az oly korán elhunyt, oly bálványozással szeretett egyetlen jó 
fiú emlékére, a lesújtott édesanya polgári leányiskolánk számára 
4 00  koronás ösztöndíj-alapítványt tett, melynek kamata az évi 
záróvizsgálaton lesz kiosztandó.

1902- ben: Cseh Lajos
végrendeletileg 100 koronát hagyományozott a Szegényekháza 
javára.

1902- ben: O eschger Adél
iskolai igazgató nevére, nevenapja alkalmából hálás tanítványai 
ösztöndíj-alap létesítése czéljából kamatoztatandó és évenként 
gyarapítandó alapítványt tettek 50  korona értékben. Az alapítvány 
ma: 212 korona 40 fillér.

1903- ban: özv. Kuúk Ján osn é Stolcz Irén
eperjesi lakos a Szegényekháza számára hagyományozott2 0 0  kor.-t.

1903-ban: özv. Kuúk Ján osn é Stolcz Irén 
eperjesi lakos az egyház temetőjének jókarbantartására hagyo
mányozott 400  koronát.

1903-ban: özv. Kuúk Ján osn é Stolcz Irén 
eperjesi lakos templomunk belseje megújításának költségeire 
hagyományozott 400  koronát.

1903-ban: Tóth Zsuzsánna
hajadon, eperjesi lakos az 1876-ban kiállított kötvény alapján 
egyházunk Szegényekházára 160 koronát hagyományozott, mely 
összeg 1903. június 8-ikán befizettetett.

1903-ban: Kubinyi Albertné Csupka Zsófia
a híven szerető, feledhetetlen emlékű hitves nevére, mélyen
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sújtott férje 500  koronás alapítványt tett oly czélból, hogy a 
tőke mindenkori kamata egy polgári leányiskolái szegény, szor
galmas leányka ösztöndíjára fordíttassék és az évzáró-vizsgálaton 
kiosztassék.

1904- ben: Bergmarm Nándor
eperjesi lakos, egyházunk érdemes presbytere végrendeletében 
egyházi és iskolai czélokra 4000  koronát hagyott oly kikötéssel, 
hogy ezen összeg mindenkor „Bergmann Nándor-alapítvány" 
czímen kezeltessék.

1905- ben : Páll Endre
a sáros-zempléni egyházmegye kiérdem, esperese, 2 0 0 0  koronát 
hagyott végrendeletileg, felerészben egyházi, felerészben iskolai 
czélokra kamatoztatandó alapítványok gyanánt.

1905- ben : Páll Endre
az eperjesi ág. h. ev. I. egyház Szegényekháza számára végren
deletileg 400  koronás alapítványt tett.

1906- ban: Handtel Vilmos
debreczeni ny. takarékpénzt, igazgató, mint egyházunk szülötte, 
hálás visszaemlékezésül, a Szegényekháza alapjának gyarapítá
sára „Handtel Vilmos-alapítvány"-t tett 2 0 0  korona értékben.

1906-ban: Kubinyi Albert
felügyelői működése félszázados jubileumi ünneplése alkalmából,a 
hívek közadakozásából létesített, iskolai czélokat szolgáló „Kubinyi- 
emlékalapítvány" gyarapítására 500  koronát adományozott.

1908- ban: a néhai Raisz Ede
emlékére, örököseitől kapott 40 0  koronát az egyház „Örökös 
egyháztagok a lap ja " létesítésére fordította.

1909- ben: Binder Károly
hagyatékából a Szegényekháza alapja 300  koronát kapott.

1909- ben: „Szentgyörgyi Ján o s és neje Vasskó Zsu- 
zsánna alapítványa44 czímen fiuktól Szentgyörgyi Oyörgy 
Gusztávtól 3000  korona sírfentartásra és a kamatjáradékokból 
10,000 koronányi egyházi tőke gyűjtésére.

1910- ben: néhai Kubinyi Albert
örökös tiszteletbeli felügyelő hagyatékából: 1. az örökös egyház
tagok alapjára 1500 ko ron át; 2. szabad rendelkezésre 2000  ko 
ron át; 3. polgári leányiskolái ösztöndíjra 500  koronát kapott 
az egyház.
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1911-ben: Vetter Ján os
kassai lakos, végrendeletében egyházunk  javára 50  koronát ha
gyományozott.

1911-ben: deménfalvi dr. Meliórisz Béla
emlékére, halálának tizedik évforduló-napján, búsongó édesanyja, 
a polgári leányiskola felszerelési czéljaira 2 0 0  koronát adomá
nyozott.

1911-ben: néhai özv. Moliíorisz Istvánná
szül. Kesztler Anna nevére »örökös egyháztagok a lap ja“ javára, 
az örökösök 4 00  koronát adományoztak az egyháznak.

1911- ben: Vandrák Vilma
nyugalmazott tanítónő nevére volt tanítványai 313 kor. 2 0  fillér  
ösztöndíjalapítványt tettek.

1912- ben : Király Vilmos
végrendeletileg a Szegényekháza alapjának gyarapítására 
5 00  koronát hagyott.

1912-ben: özv. Rom bauer Samuné szül. Elischer 
Emília, eperjesi születésű, iglói lakos, kegyes jótevőnk végren
deletileg 6000 koronát hagyott az egyházra.
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Helyi gyámintézetünk és a kegyes adományok.

I. Helyi gyámintézetiink 1912. évi gyűjtésének eredménye. 
Bevétel: perselyből 2 kor. 36 fill.; offertoriumból 15 kor. 26 fill.; 
házankénti gyűjtésből 82 kor.; iskolai gyűjtésből 50 kor. Összes 
bevétel: 149 kor. 62 fillér. Kiadás: szabad rendelkezésre 100 kor. 
77 fill.; az egyetemes nagy szeretetadományra 15 kor. 26 fill.; 
a kerületi szeretetadományra 5 kor.; Gusztáv Adolf-egyletre 5 kor.; 
folyó költségre 3 kor.; fentartva 20 kor. 59 fill. Összes k ia d á s :  
149 kor. 62 fillér.

II. A helyi gyámintézet kézi-pénztára. Bevétel: múlt évi kész
letből 191 kor. 22 fill.; a házankénti és iskolai gyűjésből fen- 
tartott összeg 20 kor. 59 fill.; kamatokból 7 kor. 62 fill. Kiadás: 
— kor. — fill. A rendelkezésre álló összeg 1912. végén bank
egyleti betétkönyvben 219 kor. 43 fill.

III. Hagyományok. 1. Király Vilmos végrendeletileg 500 kor.-t 
hagyományozott a Szegényekháza alapjának gyarapítására. 2. Özv. 
Rombauer Samuné szül. Elischer Emilia eperjesi születésű, iglói 
lakos végrendeletileg 6000 koronát hagyott az egyházra.

IV. Az új iskola-építésre az előbb felajánlott és új adományok
ból 1912-ben befolyt 4079 korona.

V. A konfirmandusok az új iskola építésére 24 kor.-t gyűjtöttek.
VI. Iskolánk jószívű növendékei karácsony ünnepe előtt 

az egyházkeriileti rozsnyól árvaház  javára 30 kor.-t adakoztak.
VII. Adomány. A szószék pulpitusára kereszt-jel vény nyel el

látott kendőcskét kapott az egyház ajándékba.
VIII. Az előző évek kegyeletes szokásaihoz híven a múlt 

évben is adtak g y erty ák a t: özv. Zelenka Pálné 6 drb, özv. Batek 
Venczelné 2 drb, Mihalidesz Lajosné 4 drb, Kutsinszky Béla 6 drb, 
özv. Puchert Gyuláné 6 drb, Gubcsó Gyuláné 4 drb, özv. Maurer 
Lajosné 6 drb oltári gyertyát; óév-esti világításra a d t a k : Bielek 
Lászlóné 2 csomag és Böhmisch Gusztávné 2 csomag gyertyát. 
Ez adományok értéke: 72 korona.

IX. Az 1912. évi helyi gyámintézet házankénti gyűjtésére adakoz
tak: () koronával: Eperjesi.Takarékpénztár.

5 koron ával: Bielek László, Schmidt Gyula.
4 koron ával: Eperjesi Bankegylet.
3 koron ával: Bánó Aladár.

IX .
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2 koron ával: dr. Balpataky Imréné, Böhmisch Gusztáv, Deák 
János, Draskóczy Lajos, Erőss Dezsőné, dr. Flórián Károly, Hart- 
mann Albert, Hennel Elek, Hennel Zsigmond, Húsz Ármin, 
Kobilicz Frigyesné, Korbély Géza, özv. Lakner Árpádné, Meliórisz 
Ilka, dr. Mikler Károly, dr. Mosánszky Titusz, Raisz Viktor, 
Schroepfer Antalné, dr. Sztehlo János, Tahy József, Verbőczi 
Józsefné, özv. Zelenka Pálné.

1 koron ával: Frenyó Lajosné, özv. Kamenitzky Andrásné, 
özv. Kollárné, Körtvélyessy Béla, Krayzell Aladár, dr. Mayer Gézáné, 
Mester Antalné, Mihalidesz Lajos, Oberlánder Károlyné, Pankúch 
Gusztáv, özv. Puchertné, Schönwiesner János, Schustek Nándor, 
Tauth Viktorné, Vogel Béláné.

Ö sszesen : 82 korona.
X. Az 1911. évre szóló egyházi Évkönyv nyomtatási költ

ségeinek fedezésére adakoztak:
5  koron ával: Schmidt Gyula, Bielek László.
2  koron ával: Bánó Aladár, Czigelbrier Róbert, Draskóczy 

Lajos, Durst Győző, dr. Flórián Károly, id. Kesselbauer Károly, 
Kirchmayer Vilmos, Kósch Ernő, Körtvélyessy Béla, Krayzell 
Aladár, id. Meliórisz Kálmán, Meliórisz Ilka, dr. Mikler Károly, 
Raisz Viktor, Székely Jánosné, Schroepferné, dr. Sztehlo János, 
Tahy József, özv. Zelenka Pálné.

1 koron ával: özv. Adriányi Kálmánná, Bálint János, Balló 
Aurél, dr. Balpataky Imréné, Bánó Dezső, Becht József, Bielek 
Zoltán, Blaschek Mária, Bohrandt Lajos, Boratko János, Borsody 
Károly, özv. Borsody Károlyné, Böhmisch Gusztáv, Brauner Gyula, 
Bretz Sándor, özv. Csatáry Zsigmondné, Csengey Gusztáv, Dancz 
Ferencz, Deák János, Demcsák Lajosné, Dessewffy Lajos, dr. Ereky 
István, Erőss Dezsőné, Fekete Imre, Fest Géza, Flachbart Jenő, 
Frenyó Lajos, Futics Lajosné, Gallotsik Lászlóné, özv. Gallé 
Andorné, Gamauf György, Gerhard Béla, Gerhard László, Gömöry 
János, Haász Béla, Halbsch Gusztávné, Hartmann Albert, Hennel 
Zsigmond, Húsz Ármin, Imre Gézáné, Jelenik Emma, özv. 
Kamenitzky Andrásné, Kapy Gyula, Klein Béla, Klemens T. János, 
Klobusiczky Béla, Kobilicz Frigyesné, Kóch Tivadarné, özv. 
Kollárné Tahy Emília, L. Kósch, Krayzell Jenőné, dr, Körtvélyessy 
Dezső, Kurth Miksa, özv. Lakner Árpádné, Lindgrün Alajos, 
Ludmann Ottó, Magyar Mihály, Maiéter Gyuláné, Mangesius 
Mária, özv. Matherny Lajosné, Matherny Gusztáv, Mauks Pál, 
özv. Maurer Lajosné, Mayer Endre, özv. Mayer Gézáné, özv. 
Mester-Dirner Ilona, Mérnyi Gyula, Mihalidesz Lajos, Mikolik
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Istvánná, Molitor Gusztáv, Molitorisz István, Mórotz Carola, 
dr. M. T., özv. Mussoni Antalné, Müller Samu, Nagy Irma, 
Oberlánder Károlyné, Oszvald Béla, dr. Oszvald Tivadar, Papp 
Ferenczné, özv. Palecsko Viktorné, Páter Mihály, Peskó Ödön, 
Poloczek Károlyné, özv. Puchert Gyuláné, Raab János, Rontsinszky 
Géza, Ruzsják N.-né, Saenger Ilka, Saguly József, Sándor Izabella, 
Sarudy Ede, Semsey Miklósné, Simkó Sándorné, Simkovits Mária, 
Slajchó Mihály, id. Schönwiesner János, Schönwiesner János, 
Schöpflin Géza, Schustek Nándor, Schütze Henrik, özv. Szemetkay 
Lajosné, Szereday Valéria, dr. Szlávik Mátyás, Szutórisz Frigyes, 
Teltsch Kornél, Thinschmidt Tivadar, özv. Tivadar Lajosné, Theisz 
Ármin, Thomae Aladár, Újházy Árpád, Vandrák Vilma, Vasskó 
Jenő, Verbőczi Józsefné, Vogel Béla, dr. Wallentínyi Samu, dr. 
Weiszer Emil, Windeggné, Woháner Dezső, Zavatzky Szilárdné.

80 fillérrel: Breuer Berta, özv. Csisko Jánosné, Kutsinszky Béla.
60fillérrel: Friedrich Vilmos, GubcsóGyula, Kleinert Jánosné, 

Tauth Viktorné, Theisz Mihály, Zacher Mihály.
50 fillérre l: Ervin Dezsőné, id. Holénia Gyuláné, özv. Jár- 

may Béláné, Késmárszky Károlyné, Mucha József, Pankúch Gusztáv.
4 0 fillérre l: Batek Venczelné, özv. Kálnássy Károlyné, Szent- 

györgyi Gusztáv, Wurfel Adolf.
30  fillé r r e l :  Jurcsik Józsefné, özv. Krayzell Kálmánná, özv. 

Szoha Endréné.
Ö sszesen: 179 korona 50  fillér.
XI. OFfertorium czímén befolyt összesen 212 kor. 45 fill. 

Ez összegből kiadtunk: az egyetemes egyházi nyugdíjintézetre 
7 kor. 36 fill.-t; az egyházkerületi segélyalapra 6 kor. 12 fill.-t; 
egyházkerületi árvaházra 15 kor. 45 fillért. Összes kiadás: 28 kor. 
93 fill. Maradt az egyház czéljaira: 183 kor. 52 fillér.

XII. Reformácziói jubiláns alapra befolyt és kiadott offer- 
torium: 16 kor. 60 fill.

XIII. Perselygyűjtés czímén befolyt a templomban 227 kor. 
97 fill.; házankénti gyűjtésből 190 kor. 56 fill. A házankénti gyűj
tésből kapott a gyűjtő 19 kor. 02 fill.-t. Maradt tehát az egyház 
czéljaira: 399 korona 51 fillér.

Az I —XIII. alatt befolyt adakozások főösszege: 11,791 kor. 
91 fill. Az Úr éleszsze továbbra is az áldozatkész és könyörülő 
szeretet tüzét a szivekben. Intésül és buzdításul fogadjuk az ig ét: 
a A jótékonyságról p ed ig  és az adakozásról el ne feledkezzetek, 
mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.11 (Zsid. 13., 16.)



73

Egyházi háztartás 1912-ben.

I. Az egyházi pénztárnak forgalmi kimutatása.

1. P énztári fo rg a lo m :
Áthozat az 1911. évről ..................................  K. 8453695
Az 1912. évi b e v é te l....................... „ 45001-87

Összesen .. .. K. 12953882
Az 1912. évi k ia d á s ....................... » 97549 54
Marad pénztári készlet ..................................  K. 31989'28

2. E redm ény:
Az 1912. évi egyházi és iskolai szükséglet volt K. 26038 89
Fedezet volt ......................................................  „ 19847'80
Ezévi hiány ......................................................  K. 619109

3. E gyháztagok illetéke:
Hátralék az előbbi évekről .. K. 1009 38
Az 1912. évre kivetett illeték „ 4738' —
Évközben belépett egyháztagok „ 68 '— K. 5815 38
Illeték befolyt ..................... .. K. 4 5 3 8 '-
Felebbezés folytán leszállítva .. „ 2' —
Leíratott.........................................» 156' —
Hátralék......................................... „ 111938 K. 581538

4. Isko la ép ítés :
Bevétel:

Készpénzmaradvány múlt évről........ K. 72894'25
Hátralékos adományokból be

folyt ............................................K. 3035 -
Újabb adományok.....................„ 1044' —
Kamat .........................................„ 2348'99
Az egyház erre szánt hozzájá

rulása ..................................  .. „ 220808 K. 863607
K. 81530-32

X .
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Kiadás:
Az építésznek á C t o ......................................... K. 35000 -
Vízvezeték „ » ......................................... f f 6 800--
Asztalosmunka...................................................... f f 489304
Kályhák á C to .. .. .......................... f f 266240
Villamvilágítás „ » ...........................  .. .. f f 1 0 0 0 '-
Székek ................................................................... f f 8 5 6 '-
Függönyök............................................................. f f 4 0 2 --
Kert ren d ezés...................................................... f f 59380
Egyéb ................................................................... f f 333-60

Maradvány............................................................
K.
f f

5254054
2898978

Hátralékos adományok .................................. f f 15888"—

5. E gyházi és isko la i a la p o k :
Az alapok 1911. deczember 31-ikén .. .. K. 24177E38
Hagyomány- és gyűjtésből gyarapodtak .. ;; 7644-82
Kamatból ............................................................. f f 2358-60
Az iskolaépítésre befolyt.................................. ff 8636-07

Le az iskolaépítésre fordított .....................
K.

f f

260410-87
52540-54

Az alapok 1912. deczember 31-ikén tesznek K. 207870-33
Ezévi apadás ...................................................... f f 3390105

II. Herfurth József-alap forgal

1. P énztári forgalom  :

Bevétel:
Pénztári maradvány múlt évről K.

Imi kimutai

122-09

tása.

Az értékpapírok kamatai f f 3569-73
A kölcsön kamatja.. .. f f 173689
A b e t é t ........................... .. .. ;; 293-79
Kölcsön-visszafizetés .. ft 14500-- K. 20222-50

Kiadás:
Fizetésekre ..................... .. .. K. 3992 -
Ösztöndíjakra ............. f t 100 —
A safe-deposit bére f f io-- K. 4102 —

Pénztári maradvány .. .. K. 16120-50
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2. Eredm ény:
Kamatjövedelem ................... K. 560O41
Kiadások ...........................  .. „ 4102' —
Ezévi gyarapodás ................... K. 1498'41
Az alap 1911. évi decz. 31-ikén „ 82808'35

„ „ 1912. „ „ 31-ikén K. 8430676

III. A gondnok által nein kezelt polgári leányiskolái alap.
(Kezelő: Klefner Gyula.)

Maradvány a múlt évről.................................... K. 7686'42
1912. évi b e v é te l...............................................  » 381 '35

IC  806777
1912. évi kiadás ...............................................  » 374174

l e  432603
Az alap  á lla d ék a :

Ingatlan...................................................................  K. 32000 —
É rtékpapír............................................................. « 470'—
Készpénz ............................................................. » 4326'03
Az alap 1912. évi decz. 31-ikén ..................  K. 3679603

„ „ 1911. „ „ 31-ikén .................. „ 4021778
Apadás .. .. K. 3421'80,

mely apadás onnan ered, hogy a kiadásban szerepel a Lizits és 
Poloczek építészeknek fizetett 3500 K.-nyi összeg.
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vagyon ív. Mérleg-számla
K or. fill. Kor. fill.

Új iskolaépület ........................... 100000 —

Ingatlan ......................................... 49000 —

Szegényekháza ingatlanja .. .. 800 —

Kötvények ......................................... 58900 -
Bankegylet szám lája..................... 1484

Átvitel: i| 210184 —
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1912. decz. 31-ikén. Teher

Kor. fill- Kor. fill.
I. Törlesztéses kölcsön:

A Magyar Jelzálog-Hitelbanktól 100000 —

II. Közös alap:
Eperjes város és vidéki ev. egyház 106 66

III. Iskolai alapok:
Iskola-alap......................................... 548 64
Kollmann Frigyes-alap .............. 2290 76
Kósch-Kolbenhayer Vilma-alap .. 435 22
Polgári leányiskola-alap.............. 7573 42
Páll Endre-alap ........................... 1326 —
Iskolaépítési a lap ........................... 28989 78 41163 82

IV. Egyházi alapok:
Bergmann Nándor-alap.............. 4000 -
Göllner Amanda-alap .............. 2866 74
Krieger Tamás- » .............. 260 04
Kubinyi Albert- „ .............. 1155 —
Nagy László- „ .............. 2000 —
Dr. Meliórisz B é la-a lap .............. 400 —
Dr. Mosánszky Győző-alap .. .. 1000 —
Schneider-Mosánszky- „ .. .. 4000 _ _

Stunder Teréz-alap ..................... 200 —
Kegyes adományok-alapja .. .. 49000 —
Gáspáry János-alap ..................... 63 45
Örökös egyháztagok-alap .. .. 2300 —
Általános-alap.................................. 7145 48
Harang- » ............................ .. 9485 08
Holtak h a jlék a-alap ..................... 11320 81
Sírkert-alap .................................. 9413 08
Sírhelymegváltási alap .............. 600 —
Templomi csillár- » .............. 2479 53
Rombauer Sámuelné ■„ .............. 6000 — 113689 21

V. Ösztöndíj-alapítványok:
Schwarcz János-féle öszt.-alapítv. 4902 —
Löffelholz-féle ösztöndíj-alapítv. 1260 —
Haliganz- „ „ „ 336 —

Átvitel: 6498 - 254959 69,
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Vagyon Mérleg- számla
Kor. fill. Kor fill.

Áthozat: 210184 —

Az egyház értékpapírjai.............. 58176 29
Herfurth-alap értékpapírokban .. 44686 26

készpénzben .. .. 16120 50
kötelezvényben .. 23500 84306 76

K észp én z......................................... 31989 28
M. kir. postatakarékpénztár .. .. 1329 67
Ezévi hiány .................................. 6191 09

392177 09
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1912. decz. 31-ikén. T e h e r

Kor. f ill. Kor. fiii.

Áthozat: 6498 - 254959 69

Walleitner-féle ösztöndíj-alapítv. 350 —

Dr. Meliórisz Béla-féle öszt.-alap. 400 —

Oeschger Adél- » „ „ 212 40
Kubinyiné Csupka Zs. ösztd.-alap. 500 —
Kubinyi Albert- „ „ 500 —
Thiering-Schwarz-féle öszt.-alap. 420 —
Mosánszky Margit- „ „ „ 200 —
Leányegyleti „ ,, » 200 —
Sztehlo Eszter- » » » 400 —

Vandrák Vilma- » »  » 313 20 9993 60

VI. Iskolai alapítványok:

Zelenka Pál-alapítvány.............. 225 92
Kósch Frigyes felsőbb leányisk. al. 3484 —
Szontágh Sámuel- „ 561 96
Neustádter Lajos » 1178 36 5450 24

VII. Egyházi alapítványok:

Dr. Krayzell Aurél-alapítvány .. 2000 —

Mérey Dénes- » 100 -
Sárossy Tamás- » 420 —
Szentgyörgyi János- » 3000 -
Toperczer Zsigmond- » 210 —
Régibb nőegylet- » 1314 12
Antony Florentina- » 916 42
Kacsán dy Rebeka- 300 05
Szontágh Zsuzsánna- » 444 56
Egyházi Évkönyv- » 2241 65
Szegényekháza » 26520 — 37466 80

VIII. Herfnrth József-alapítvány . 84306 76

392177 09

\
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veszteség »• Eredmény-számla

Hiány múlt é v rő l..................... .....................................!

Kor.

615

fin.

16

Fizetések .................................. 13263 64

Egyházi költség ..................... .....................................|
-

2308 67

Iskolai költség........................... 9542 41

Adó és illeték-egyenérték .. 224 17

Vízdíj ......................................... 84 84

26038 89
*

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

Eperjes, 1913. február 12-ikén.

Kprbély O éza s. k., Vogel B éla  s. k.,
. ,  _  , . * f 1 , , szv.-b. elnök,ev. íeikesz. gan0 A ladar  s. k.,

egyh. felügyelő. # ,
K lefner G yula s. k., D r. M ikler K aroly  s. k.,

egyh. ügyész. D u r s t Q y öZŐ S. k, is“ ki d"ök-
isk. igazgató. ,

P álesch Á rpád  s. k., B álin t Ján o s  s. k.,
M órotz C arola  s. k.
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1912. decz. 31-iken. Nyereség

Kor. au.

Egyháztagok ille ték e ......................................... 4226 90

Kamat .................................................................. 1226 29

Tandíj ................................................................... 11052 34

Városi s e g é ly ...................................................... 2059 24

H ázb ér................................................................... 700 -

P erse ly ................................................................... 399 51

Offertorium ...................................................... 183 52

Ezévi hiány ...................................................... 6191 09

.

26038 89

Eperjes, 1912. deczember 31-ikén.

Schönwiesner János s. K
egyh. gondnok.

6



VI. Herfurth József polgári leányiskolái alap értékpapírjai.

D arab A z  értékpapír megnevezése Névérték
kor.

10 Magyar 4 ° / 0 aranyjáradék 5 á 100 és 5 á 500 írt 3000 7 2 0 0

1 Magy. Földhitelint. 4%  záloglevél, 20,571/2. sz. 2000 2 0 0 0
2 Magy. Jelz.-hitelbank 4°/0 nyer.-kötv. 297/35., •

904/30. sz.................................. á 100 frt 200 4 0 0
15 Erdélyrészi Magy.Jelz.-hitelbank 5% -os zálog

levél 2299. sz...........................á 1000 frt 2000)
1 6 0 0 0

3056/7., 3091/2., 3672 SÍ. sz. á 500 frt 14000)
2 Tisza-szegedi4°;0 nyereménykölcsön, 2135/64., 

2036/89. sz................................á 100 frt - 200 4 0 0
10 Magy. Agrár-bank 4 1/2°/0 jár.-jegy. 2222/31. sz. 200 2 0 0 0
5 Kassa — oderbergi vasút-részvény á 200 frt - 400 2 0 0 0

12 Salgótarjáni kőszénbánya-részv. á 100 frt 200 2 4 0 0
5 Rimamurányi vasmű-részvény á 100 frt 200 1 0 0 0
2 Kassa—somodi kőszénbánya-részvény . .  .. 60
5 Eperjesi Takarékpénztári részvény .............. 500 2 5 0 0
3 „ Bankegyleti » .............. 120 3 6 0

1 W it u ......................... 600 6 0 0
10 Népbanki „ 120
8 Marosvásárhelyi Takarékpénztári részvény .. 200 1 6 0 0
6 Ungmegyei Takarékpénztári részvény . .  .. 400 2 4 0 0
6 Felkai bank-részvény......................................... 200 1 2 0 0

10 Borsod-Miskolczi Malom-részvény .............. 200 2 0 0 0
1 Bazilika-sorsjegy, 5226/66. sz............................. 10
1 Magy. Vöröskereszt nyerem.-jegy, 1620/39. sz. 1

K. 4 4 0 7 1

82
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VII. Az eperjesi ág. hitv. evang. I. egyház értékpapírjai.

D a ra b  Az értékpapír megnevezése Darabonkint Névérték 
kor. kor.

1 Osztr. egys. ezüstjár. 4'2°/0, 270,818. sz. 100 f r t= 200 2 0 0
1

2
w H ii 4°/0, 716,909. sz. 100 frt = 

ii H papirjár. 4'2%, 222,035., 292,354. sz.
200 2 0 0 O

o
o

á 1 0 0 f r t = 200 4 0 0 CM
1 ii ii ii 4'2°/o, 18,526. sz. 200 frt 400 4 0 0
í Magyar 4%  koronajáradék................................ 100 1 0 0
1 H 4 °/„ ii ................................ 200 2 0 0

U
O

13 ii 4°/0 H ................................ 500 6 5 0 0 c o

18 ii 4°/0 H ................................ 1000 1 8 0 0 0 ö
c o

3 ii 4°/0 H ................................ 2000 oOOO
5 Pesti H. I .  Takp.-egyes. 4 ° / 0  kötv. 1646/50. sz. 200 1 0 0 0 o

o
o4 Ugyanaz 4 ° / 0  kötvény 2023/26. sz...................... 2000 8 0 0 0

1 ii 4 1/2 °/o közs. kötvény 2412. sz.......... 2000 2 0 0 0 s

1 Magyar Földhitelint. 4°/0 záloglevél 2976. sz.
1 „  Jelzálog-H.-bank41/3°/o »  törl.-k. bizt. 

,2 Magy. Orsz. Közp. Tak.-pénztár 4 1/a°/0 zálog
levél 3413., 3507. sz.............................................. ........................  .

2 Magy. Agrár- és járadékbank, 4 1/2°/0 járadék
jegy, 4098., 4611. sz................................................................................

1 Magy. Takarékpénztárak Közp. Jelzálogbank 
4V-.°/o közs. kötv. 442. sz..................................................... . .

10000

200

2000

200

1 0 0 0 0
1 0 0 0

4 0 0

4 0 0 0

2 0 0
1
1

Magy: Jelz.-hitb. 4 %  záloglevél 912. sz. (letét) 
ii 1870. évi nyereménykölcsön, 3752/15. 

I . ,  I I .  á 100 frt .........................................

2000 2 0 0 0

2 0 0 ) 0

1 Magy. 1870. évi nyer.-kölcs. 1536/35.1. á 50 frt
K.

1 0 0 ) c n
6 0 ,9 0 0

Eperjes, 1912. deczember 31-ikén.

Schönwiesner Ján os  s. k.,
egyh gondnok.

6*
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VIII. Egyháztagok.

A) Örökös egyháztagok.

„Örökös egyháztagok alapja" czímeti az egyház oly tőke
alapot gyűjt, a mely az egyházi évi járandóságaikat megfelelő 
tőkeösszeggel megváltó egyháztagoknak vagy az azok nevére 
ennek az alapnak a gyarapítására alapítványt tevő örökösöknek 
adományait, hagyományait vagy alapítványait foglalja magában, 
az örökös egyháztagok és váltságösszegeik kimutatásával. A tőke, 
mint egyházfentartási alap érintetlen, a kamatok az egyház szük
ségleteire fordíttatnak.

Sor
szám

Az örökös egyháztag 
neve

Mely évből 
származik 
a tőke?

Adomány,
hagyomány,
alapítvány

Tőke
összeg

1.
2. 
3.

Raisz Ede f  1908............
Kmbinyi Albert f  1909. .. 
Özv. Molitorisz Istvánná

1908.
1910.

kor.

örökösök ad. 
hagyomány

400
1500

sz. Kesztler A. f  1911. 1911. örökösök ad. 400

B) Évenkint f iz e tő  egyháztagok.

N é v

1. 1913. évi egyházi 
adója

2 . Iskolaépítésre 
adománya

s z e m é 
ly e s

já r a n 
d ó s á g

az
á l l .  ad ó  
3  s z á z a 

lé k a

ö s s z e 
sen

f e l -
! a já n lv a

1913-ban

esed ék es

k i f i 

z e tv e

k o r . k o r . k o r . k o r . k o r . k o r .

Adriányi-Barts Mária .. .. 10 6 16 44
Alexander Gusztáv.............. 4 1 5
Ambrózy B é l a ..................... 10 8 18
Appler Tivadar..................... 4 1 5
Balló A urél........................... 20 4 24 200 40 120
Dr. Balpataky Imréné . .. 20 26 46 500 100 300
Barcs J e n ő ........................... 15 3 18
Barts Emil, Budapest .. .. 2 2
Bartos Györgyné .............. 4 3 7
Bartus Ödön ..................... ó 6

Özv. Batek Frigyesné .. .. 4 4 5
Özv. Batek Venczelné.. .. 5 3 8 .
Bálint János........................... 6 2 8 5
Bánó Aladár ..................... 30 9 39 300
Dr. Bánó Dezső .............. 30 11 41 100 10 30
Bánó Etelka........................... 6 6 •

Bánó T ib o r........................... 10 10 *
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N é v

1. 1913. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó! össze- 
3 száza- cpn 

léka |

fel
ajánlva

1913-ban
esedékes

kifi
zetve

kor. kor. kor. kor. kor kor.
Becht József........................... 10 2 12 100 10 3 0
Özv. Benigny Ervinné.. .. 2 0 2 0 1 0 0
Bielek László ..................... 5 0 2 8 7 8 • 1 0 0 0
Bielek Zoltán, Nagysáros.. 2 0 6 2 6 2 0 0 4 0 1 2 0
Bohrandt Lajos..................... 6 8 14
Boratkó J á n o s ..................... 4 4 5 0 15 5
Boross A m ália ..................... 4 4 .
Özv. Boross Zsigmondné.. 4 4
Özv. Borsody Károlyné .. 4 4 100 io 3 0
Borsody Károly 10 1 11
Böhmisch Gusztáv.............. 10 10 1Ó0 2 0 6 0
Brauner G y u la ..................... 15 3 18 10
Bretz Sándor ..................... 10 13 2 3 1 0 0
Breuer Berta ..................... 4 4
Carthmann Lerencz 6 6
Özv. Csatáry Zsigmondné .. 3 0 2 4 5 4 2 5 0 2 5 75
Csengey G u sz tá v ............. 4 0 11 51 3 0 0
Özv. Csiskó Jánosné .. .. 4 4
Cziel Já n o s ........................... 4 4
Özv. Czigelbrier Kálmánná 4 4
Czigelbrier Róbert.............. 6 1 7 5 0
Dahlström Anna .............. 6 2 8
Dahlström K áro ly .............. 1 0 3 13 5 0 io 2 0
Dancz L erencz..................... 6 3 9 5
Darvasi J a k a b ..................... 4 1 5
Deák Já n o s ........................... 10 1 11 1Ó0 2 0 2 0
Demcsák L a jo s n é .............. 4 4
Demeter A u rél..................... 4 3 7
Özv. Dessewffy Lajosné .. 4 0 3 2 7 2
Dessewffy Pál örökösei, 8 8
Dirner Je n ő ..............  P 8 8 ,
Divald Lajosné..................... 10 10
Draskóczy Lajos .............. 3 0 11 41 5 0 0 1Ó0 1Ó0
Drobnyák Nándorné .. .. 4 4
Engler K á r o ly ..................... 8 1 9
Enyedi Jánosné, Sóvár 6 6 5
Dr. Ereky István .............. 3 0 5 3 5
Ervin Dezsőné .. .. 4 4
Laltin Gézáné ..................... 10 10 2 0
Larkas Lajos ..................... 3 0 5 3 5 5 0
Ifj. Larkas Lajos .............. 6 1 7
Lekete Im re........................... 3 0 5 3 5
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1. 191

N é v  1 szem é
lyeslí já ra n 

dóság

3. évi eg 
a d ó ja

az
á ll. adó 
3 száza

léka

yházi

össze
sen

2. 1 
a

fe l
a jánlva

>kolaépít
dom ányé

1913-ban
esedékes

ésre

b e fi
zetve

kor. kor. kor. kor. kor. kor.

Fekete J e n ő .......................... ! 4 4
Ferencz János .....................! 4 4
Fest Géza ...........................  15 3 18
Flachbart |enő, Nagysáros 10 2 12 50 io 30
Fleischer Frigyes ..............  4 6 10
Fleischer G u sztáv ..............  4 1 5
Dr. Flórián Károly..............  50 18 68 2000 400 400
Frenyó Lajos ..............  15 4 19 200 40 40
Friedrich Vilmos, Losoncz 8 8 20
Furrer Albert .............................. 200 60 20
Futits L a jo s n é ..................... 10 Í6 26 5
Özv. Gallé Andorné .. .. 10 3 13 1
Gallotsik Lászlóné..............  10 10 1Ó0 20 20
Gamauf György ..............  30 12 42
\jz\. vjdSLn jdnosne icrjczeii 

Elstner Istvánné..............  30 7 37

OO

50 150
Özv. Gaul Vilmosné .. .. 4 2 6 3
Gerhard Béla .....................  30 7 37 200 80
Gerhard László, Nagysáros 6 1 7 io
Gömöry Já n o s ..................... 30 5 35 500 190 10
Görgey Béláné.....................  4 19 23
Görgey Géza ..................... 15 15
Groszmann Imre ..............  10 10
Gubcsó G y u la ..................... 20 14 34 100
Haász B é la ............................ 4 1 5

Halbsch Gusztávné .. .. 6 8 14 200
Hartmann Albert ..............  20 16 36 200 20 60
Özv. Hazslinszky Tamásné 4 2 6 100 10 30
Dr. Hebelt Ede.....................  15 2 17
Hennel Zsigm ond..............  30 16 46 100
Hennel Elek ..................... 6 6
Id. Holénia Gyuláné .. .. 4 4 2
Holénia Lajosné ..............  10 2 12 50 10 10
Horák Hugó, S o p ro n ................. 8 8
Horvay V ilm o s.....................  6 5 11 io
Húsz Ármin, uNopvlv& cé . .  20 7 27 600
Özv. Husznay Jánosné.. .. 4 1 5 5

Imre Gézáné ....................  10 10
Özv. Irányi Istvánné .. .. 4 4
Janisch Lajos ..................... 15 3 18

halála után 2/5 Ban k-
Özv. Jármay Béláné .. .. 4 4 egyleti részvényt hagy

*  ¥  ■ 600 K- értékben
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N é v

1. 1913. évi egyházi 
adója 2. Iskolaépítésre adománya

szemé
lyesjárandóság

az
áll. adó 3 százaléka

össze
sen

fel
ajánlva

1913-ban
esedékes

kifi
zetve

kor. kor. kor. kor. kor. kor.
Jeszenszky V ilm os.............. 4 4
Jurcsik Józsefné..................... 4 í 5
Kahanyecz Józsefné .. .. 4 4
Özv. Kail Im r é n é ............. 6 3 9 28
Özv. KamenyiczkyAndrásné 4 10 14 30
Kapi G yula........................... 15 4 19 300 60 60
Özv. Kálnássy Károlyné .. 4 1 .5 1
Kaszás Flóriánné .............. 4 4
Kéler Dániel örökösei . 4 2 6 2
Késmárszky Károly.............. 4 9 13 100 20 60
Kirchmayer Gerő, \ Eperjes- 40 20 60 200
KirchmayerVilmosJ enyiczke 30 5 35
Kirchner R ez ső n é .............. 4 4 .
Klefner G y u la ..................... 30 12 42 250
Klein B é l a ........................... 15 5 20 100 10 20
Özv. Klein Lajosné .. .. 20 2 6
Klemens T. J á n o s .............. 15 4 19 100 20 20
Kleinert Jánosné .............. 4 4
Kiobusiczky Béla .............. 10 1 11 100 10 30
Kobilicz Frigyes .............. 15 7 22 50 5 15
Kóch Tivadarné .............. 6 1 7 10
Kollár-Tahy Emília .. . 6 10 16 300 60 60
Koós E r n ő ........................... 15 5 20
Koós Frigyes ..................... 15 5 20
Koós István ..................... 10 28 38
Kovács Sándor..................... 15 4 19 6
Dr. Kovács V iktor.............. 6 6
Körtvélyessy B é l a .............. 20 5 25
Dr. Körtvélyessy Dezső .. 30 7 37
Krahulecz Pál ..................... 8 1 9
Kraus József Gyula .. .. 6 6
Krayzell Aladár..................... 30 18 48
Krayzell Andor..................... 5 5
Özv. Krayzell Jenőné .. .. 10 10 10
Özv. Krayzell Kálmánná .. 10 10 20 25
Krémer Ernő .............. 6 1 7 4
Kribel E le k ..................... 6 8 14
Krivoss G y u la ..................... 40 7 47
Kutsinszky Béla .............. 5 5
Kuhfsz K á ro ly ..................... 4 4
Kurth Miksa ..................... 8 1 9
Lakatos János ..................... 8 8
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1. 1913. évi egyházi 
a d ó ja

2. Isk o laép ítésre  
ad om án y a

N é v szem é
lyes

já ra n 
dóság

az
á ll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

1 fe l
a ján lva

1913-ban
esedékes

k if i
zetve

Özv. dr. Lakner Árpádné ..
kor. kor. kor. kor. kor. kor.

30 47 77 200
Láng Klementina .............. 4 4
Langsch Róbertné, N.-Sáros 6 6 10
Lindgrün Alajos, Nagysáros 10 2 12 10
Linkesch Károly .............. 30 13 43
Lórencz Károly..................... 10 3 13
Özv. Lotz Hermáimé .. .. 4 4
Kk. Luchs R ó b e rt.............. 3 3
Ludmann O ttó ..................... 30 7 37 i . ' 100Ludmann Paula .............. 10 2 12 ! .
Mahr Jenő Ödön .............. 6 1 7
Magyar Mihály..................... 6 6 2
Maiéter Á rp á d ..................... 100 20 20
Maiéter G y u la ..................... 20 42 62 400 160
Mangesius Mária .............. 15 3 18 20
Matherny Gusztáv.............. 15 21 36 100
Özv. Matherny Lajosné .. 4 4 100 20 20
Mathisz Ferencz .............. 4 4
Mauks P á l ........................... 20 4 24
Mauks Kálmán..................... 6 1 7 2
Özv. Maurer Lajosné .. 6 18 24 100
Mauritz Antal, Nagysáros 4 4 1
Mayer Endre ..................... 40 17 57 200 20 60
Mayer Ferenczné,Nagysáros 4 4
Özv. Mayer Gézáné .. .. 6 6

Özv. Mayer Gyuláné .. .. 4 4 50 5 15
Medzihradszky Emil .. .. 4 2 6

Meliórisz Ilka ..................... 20 4 24 1200
Id. Meliórisz Kálmán .. 40 22 62 300
Ifj. Meliórisz Kálmán, 

Kissáros ........................... 40 20 60
Merényi Gyula, Sóvár.. .. 20 4 24
Mészárovits Istvánné .. .. 4 2 6 2
Mihalidesz Lajos .............. 20 23 43 100
Mikler F rig yes..................... 4 2 6 5
Dr. AAikler K ároly.............. 40 9 49 500 50 150
Mikolik Is tv á n ..................... 20 11 31 50
Mikulik Lajos ..................... 10 2 12 200 40 100
Molitor Gusztáv .............. 10 1 11 100 10 30
Molitorisz István .............. 30 18 48 150
Dr. Mosánszky István .. .. 10 1 11 100
Mucha Bertalan .............. 4 1 5 50 15 5
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.... ....... ii
1. 1913. évi egyházi 

a d ó ja
2. Isk o la ép ítésre  

a d o m án y a

N é v szem é
lyes

já ra n 
dóság

az áll 
adó

3 száza
léka

össze
sen

fel
aján lva

1913-ban
esedékes

k ifi
zetve

kor. kor. kor. kor. kor. kor.

Mucha József ..................... 4 1 5 30 3 9
Müller Sámuel, Nagysáros 4 4 . 4
Mussoni Antalné .............. 10 10
Özv. Mussoni Antalné.. 8 8 50 10 10
Nemes Károly, Sóvár .. .. 20 20
Dr. Obál B é l a ..................... 10 1 11 200 20 60
Oberlánder Károly.............. 10 2 12 250 25 75
Dr. Obetkó D ezső.............. 30 6 36 200 20 60
Öhlschláger Ö dön.............. 4 3 7
Oszvald Béla ..................... 15 5 20 200 20 60
Dr. Oszvald Tivadar .. .. 20 18 38 500 50 150
Özv. Palecskó Viktorné .. 4 5 9 100 20 60
Pálesch Á rp ád ..................... 10 19 29 250 50 150
Pankuch Gusztáv .............. 10 10
Papp Ferenczné .............. 6 6 2
Papp Istvánné, Sóvár .. .. 6 6
Özv. Papp Jen ő n é.............. 10 10
Páter Mihály ..................... 4 2 6
Perzsely István..................... 4 1 5
Peskó Ödön ..................... 30 8 38 300 120
Özv. Poloczek Pálné .. .. 10 4 14
Poloczek Robertné.............. 10 10
Pulszky Géza örökösei, 

Zsebefalva ..................... 57 57
Özv. Puchert Gyuláné . .. 6 1 7 100
Raáb János ............................ 10 5 15 100 10 40
Reisinger Lászlóné.............. 4 4 10
Rontsinszky G é z a .............. 10 2 12 18
Rudnay Andor .............. 6 6 .
Saguly József ..................... 6 1 7 100 30 10
Sarudy Ede ........................... 10 1 11 25
Özv. Sarudy Vilmosné 10 15 25 . 100
Sánger I lk a ........................... 6 6 5
Sándor Béla ..................... 4 1 5
Semsey M ik ló sn é .............. 10 10 100 10 30
Özv. Simkó Mátyásné.. .. 4 3 7 20
Simkó S á n d o r ..................... 4 1 5
Schiller Vilmosné . 6 1 7
Dr. Schmidt Gyula .. .. 50 13 63 2000
Smuck Hugóné, Sóvár 4 4
Schöpflin ö é z a ..................... 20 8 28 300 60 60
Scholze A lfréd ..................... 6 6 12 5
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Schönwiesner János .. .. 15 17 32 500 50 150
Id. Schönwiesner János .. 4 4
Schroepfer Antalné.. . .. 15 4 19 500 50 150
Schustek Nándor .............. 10 4 14 100 10 30
Ifj Schustek Nándor .. 6 1 7
Schütze Henrik..................... 10 9 19
Schwarcz E d e ..................... 20 9 29 10
Özv. Semsey Adolfné . 10 4 14
Slajchó M ihály..................... 20 4 24 100 20 60
Soltész A nd rás..................... 4 4
Spanner Pál Lajos.............. 10 10 10
Spanner R óbertné.............. 4 6 10
Stenczel Mihály .............. 10 1 11
Özv. Stépán Gézáné .. .. 4 4
Szabó G éza........................... 10 10
Özv. Szakmáry Kálmánná.. 6 6 #
Szántó M ih á ly ..................... 20 4 24
Özv. Szemetkay Lajosné .. 4 4 10
Szénássy P au la ..................... 4 4 50 10 35
Szentgyörgyi Gusztáv .. .. 10 11 21
Szentiványi Béla .............. 10 22 32
Szent-Ivány Jó zsef.............. 40 2 42
Dr. Szlávik Mátyás.............. 20 6 26 100 10 30
Özv. Szoha Endréné .. .. 4 4 50 10 10
Dr. Sztehlo J á n o s .............. 40 12 52 500
Szutórisz Frigyes .............. 30 12 42 600 60 180
Tahy József........................... 40 24 64 100
Tauth Győzőné .............. 10 15 25 100
Teltsch K orn él..................... 20 6 26 200 20 60
Theisz Ármin .. .. .. .. 10 4 14 100
Özv. Theisz Árminná .. .. 6 6
Theisz Géza ..................... 6 1 7 100
Theisz M ih á ly ..................... 6 5 11 .
Theisz Zoltán ..................... 4 4 . 25
Thomae Aladár..................... 15 3 18 10
Thrór Gyula ..................... 6 8 14 100
Thinschmidt Tivadar .. .. 4 1 5 100 20 20
Timcsák Aladárné.............. 10 10
Tivadar Lajosné .............. 4 4
Tomasek L a jo s..................... 4 4 10
Dr. Toperczer Géza .. .. 20 3 23
Tóth Károlyné, Polyánka.. 4 4 .
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Újházy Á r p á d .....................
kor. kor kor. kor. kor. kor.

4 0 3 4 3
Újházy Farkasné .............. 4 4
Váczy G ed eo n ..................... 15 3 18 .
Vajdicska Kálmán .. .. .. 6 5 11
Varga F r ig y e s ..................... 10 3 13 10
Várjon Gézáné, Sóvár.. .. 6 6 5
Verbőczi Jó z se fn é .............. 4 . 4 1 0 0 10 3 0
Vogel B é la .............. 2 0 6 2 6 5 0 0 5 0 1 5 0
Dr. Wallentínyi Sam u.. .. 2 0 4 2 4 2 5 0 1 0 0
Wallinger-Király Paula 6 7 13
Wantzák Sam u ..................... 4 4

Dr. Weiszer E m il .............. 15 15 3 0 1 0 0 10 3 0
Weiszer L a jo s ..................... 6 5 11
Ifj. Weiszer L a jo s .............. 4 4
Weiszer Sándor .............. 10 4 14
Wenczel Istvánná ............. 4 13 17
Wiegner B e r ta ..................... 4 4 6
Windegg Rezsőné.............. 10 10
Witelky A lad árn é.............. 10 13 2 3
Woháner Dezső .............. 6 2 8 2 0 0 8 0
Zacher M árton..................... 4 4 . 10
Zanyiczky Pálné .............. 4 4
Zavatzky Szilárdné.............. 15 15 100
Özv. Zelenka Pálné 30 50 8 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0

Összesen .. .. 3 4 2 2 1 4 7 8 4 9 0 0
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fela ján lv a
1913-ban
esedékes kifizetve

Egyházi adót nem fiz e tn ek : 
Korbély Géza lelkész .. .. 5 3 0 --
Blascliek Mária tanító .. .. 200-- 2 0 -- 6 0 '-
Durst Győző „ .. .. 500'- 5 0 - 150 —
Jelenik Emma ,, .. . — — —
Mórotz Carola „ .. .. 250-- 5 0 - 5 0 --
Sándor Izabella » .. .. — — — •
Szánik Ernő „ 200'- 2 0 '- 6 0 --  ■
Vandrák Vilma „ .. .. 500-- 5 0 -- 150 —
Várkoly Szerén „ .. . 200'- 2 0 -- 6 0 -

IX Adományok az iskolaépítésre más pártfogóktól.
Több évre fela ján lott adom ányok:

fe la ján lv a
1913-ban
esedékes kifizetve

Eperjes város és vidéki ág. h. ev. egyház 2 5 0 -- 100—
Eperjesi ev. gyámint. nőegylet évente 500 - 500 - 1000—
Eperjesi Bankegylet.................................. 1 0 0 0 '- 100 — 300—
Eperjesi Takarékpénztár ..................... 1500 - 1 5 0 - 450—
Hajnyi A rtúr............................................... 3 0 - —  • —
Holénia B é lá n é ......................................... 2 0 - 6 - 2—
Dr. Kakúsz B é la ......................................... 5 0 0 - 1 0 0 '- 100—
Pawlas Ju liá n n é ......................................... 5 0 - 1 0 '- 20—
Özv. Rosenberg Hermanné .............. 1 0 0 - 1 0 - 80—
Ifj. Alth Lajos theologus .................... . 5 0 - 1 5 - 5—
Chován Sándor „ ..................... 5 0 - 1 5 - 5—
Derner Gusztáv Adolf theologus . .. 50' — 1 0 - 10—
Egyed Aladár theologus ..................... 5 0 - 2 0 - — —
Eejér Mihály ..................... 5 0 - 2 0 - — —
Glósz Dezső » ..................... 5 0 - 2 0 - — —
Heinz Lajos » ..................... 50 — 1 0 - 10—
Hronyecz Pál „ ..................... 5 0 - 2 0 - — —
Izsó Sándor „ ..................... 1 0 0 - 30— 10—
Kozlay Kálmán ,, ..................... 5 0 - 15— 5—
Krcsméry Gyula „ ..............  . . 5 0 - 15— 5—
Kuszy Adolf »  ..................... 5 0 - 20— — —
Lángos János »  ..................... 5 0 - 20— — —
Lehoczky Egyed „ ..................... 5 0 - 20— —  —
Matyuga Kamill „ ..................... 5 0 - 20— — —

Mérnyi Gyula „  ..................... 5 0 - 1 5 '- 5—
Mikulás Jenő » ..................... 5 0 - 20— — —

Schwarcz Mátyás „  ..................... 5 0 - 10— 10—
Schuster Mihály »  ..................... 5 0 - 20— — —
Tarczay Andor „  ..................... 50-- 5— 15—
Vietórisz László »  ..................... 5 0 '- 10— 10—
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Záró=szó.

A szeretetnek minden áldozata követésre való nemes 
példaadás, a Krisztushoz való felemelkedés, a ki példát 
hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessük. Ilyen nemes 
példaadónk volt a múlt évben özv. Rombauer Samuné 
szül. Elischer Emília Erzsébet iglói lakos, a ki végrende- 
1 éti lég 6000 korona összegben majdnem egész vagyonát 
egyházunkra hagyta. Elischer Emília Erzsébet 1833. okt. 
24-ikén, Eperjesen született; 1865. okt. 28-ikán, Eperjesen 
kelt egybe Rombauer Samuval; családi életét Lőcsén töl
tötte ; bús özvegysége esztendeiben Iglón tartózkodott. 
Életének nagyobb részében távol volt szülőföldjétől, de 
gondolatban vissza-visszaszállt a családi házba, a hol a 
szülői szeretet virrasztóit felette, az ősi templomba, a hol 
éneke, imádsága, buzgósága egykor összecsendült a hívek 
áhítatos buzgóságával, az ősi városba, a hol szülei le
telepedve, fészket építettek a családi boldogságnak, a tisztes 
munkásságnak és a mikor halálára gondolt, kiterjesztette 
lelke szárnyait egyházunk felett, s megáldotta azt az egy
házat, a melynek áldásával szállt ki az élet küzdőterére, 
szeretetének áldozatát a Krisztus útmutatása szerint örök
ségül hagyta reánk, hogy mi is lelkes felbuzdulással 
kövessük az ő nemes példaadását.

A szülőföldnek, a családi háznak, a régi templomnak 
és annak a helynek a szeretete, a hol a ránk bízott 
tálentomokkal sáfárkodunk, tisztességes nevet és méltányló 
elismerést vívunk ki magunknak, élő bizonysága annak, 
hogy mindenki azokban a szűkebb életközösségekben 
róhatja le a legszebben az emberiség, az egyház és a 
haza iránti tartozását, a melyekben lelke és szíve a műve
lődésben és nemes érzésekben gazdagodást nyert és élete
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az együttmunkálkodók szeretetében, munkája a sikerekben, 
törekvése a közös czéloknak diadalra juttatásában áldást 
talált. Minden egyház a Krisztus hajója az élet nyugtalan 
tengerén, s az egyháztagok közös öröme és bánata minden 
dicsőség és minden veszteség, a mely a hajót éri.

Az enyészet borúja száll le azokra az utakra, a 
melyeken a kikötő felé siet az egyház hajója. Egymás
után szállunk le a sír árnyaihoz, őseinkhez, a kik küzdő 
harczosai voltunk a Krisztus eszméinek, őrállói a családi 
ház boldogságának, munkáiéi a haza, a nemzet és a 
társadalom jólétének. Nincs tudás, nincs siker, nincs ha
talom, a mely fenntarthatná nevünket, emlékünket. Milyen 
szép, ha áldozatunkkal ércznél maradandóbb emléket eme
lünk magunknak egyházunkban. Milyen szép, ha a templom 
és az iskola népének áldása virraszt és őrködik sírunk 
felett és azok sorában emlegeti nevünket a kegyelet, a 
kik a templom és az iskola jóltevői valának és a kiknek 
az örökkévalóságba átszállt életük felett az emlékezet 
csillagai ragyognak.

Egyházunk szegény. Iskolái fenntartásával a nemzeti 
művelődés szolgálatában nagy terheket hord. Gazdagsága 
egyedül a hívek hitbuzgóságában és áldozatkészségében 
van. A múltak örökségét őrizve és fejlesztve, a haladó 
idők által követelt szolgálatokat teljesítve, jövendőjét csak 
az biztosíthatja, ha nemcsak a jelennek élnek azok, a 
kiket az Isten szellemi és anyagi javakkal megáldott, 
hanem áldozatukkal bevilágítanak a következendő időkbe is. 
Előttünk nemes példák világolnak. Járjunk azoknak utain, 
a kiknek életét, emlékezetét, áldozatát hálás kegyelettel 
őrzik, áldással emlegetik az utódok. Az élet dicsősége, 
visszasugárzó fénye, az emlékezetben ragyog.

Eperjes, 1913. márczius havában.

K o r b é ly  G éza ,
lelkész.
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