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E gyházi tisztv iselők  1915-ben.
Egyháztanács. :: Iskolaszék. :: Bizottságok.
(Általános tisztújítás hat évre 1914. jún. 21-ikén.)

Egyházi felügyelő: Bánó Aladár. Lelkész: Korbély Géza 
esperes. Segédlelkész: dr. Deák János theol. akad. tanár. 
Tiszteletbeli segédlelkész: dr. Obál Béla theol. akad. tanár. 
Esperesi segédlelkész: Lehoczky Egyed tanítóképző-intézeti 
vallástanár. Egyházi gondnok: Schönwiesner János. Iskola
széki elnök: dr. Flórián Károly. Temetőfelügyelő: Mayer 
Endre. Egyházi ügyész: Klefner Gyula. Egyházi alügyész: 
dr. Weiszer Emil. Temetőgondnok: Bálint János. Egyházi 
jegyző: dr. Wallentínyi Samu és Durst Győző. Tanítók: 
Durst Győző ezévi igazgató. A polgári leányiskolában: 
Mórotz Karolina, Jelenik Emilia, Blaschek Mária és 
Simkovics Mária. Az elemi iskolában: Durst Győző, 
Szánik Ernő és Sándor Izabella.

Az egyháztanács tagjai a tisztikaron kívül: Rendes tagok: 
Bielek László, Csengey Gusztáv, Draskóczy Lajos, Farkas Lajos, 
dr. Flórián Károly, Frenyó Lajos, Qömöry János, Hartmann Albert, 
dr. Kakúsz Béla, Ludmann Ottó, Mayer Endre, dr. Mikler Károly, 
Molltorisz István, Pálesch Árpád, Peskó Ödön, dr. Schmidt 
Gyula, Slajchó Mihály, Schöpflin Géza, Schustek Nándor, dr. 
Szlávik Mátyás, Szutórisz Frigyes, Tahy József, dr. Toperczer 
Géza, Thrór Gyula, Vogel Béla.

Az iskolaszék világi elnöke: dr. Flórián Károly. Helyettes 
világi elnöke: Draskóczy Lajos. Tagjai hivatalból: Schönwiesner 
János, Klefner Gyula, dr. Weiszer Emil, dr. Wallentínyi Samu, 
Gömöry János főgimnáziumi igazgató, Gerhard Béla tanítóképző
intézeti igazgató, Durst Győző. Választott tagok: Draskóczy Lajos,
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Frenyó Lajos, Ludmann Ottó, Mayer Endre, dr. Mikler Károly, 
Slajchó Mihály, dr. Szlávik Mátyás, Szutórisz Frigyes. Az elemi 
és polgári leányiskola tantestületének kiküldöttje: Blaschek Mária.

Az adókivető-bizottság világi elnöke: dr. Flórián Károly. 
Tagjai hivatalból: Schönwiesner János, Klefner Gyula, dr. Weiszer 
Emil, Durst Győző jegyző. Választott tagok: Draskóczy Lajos, 
Gömöry János, Kobilicz Frigyes, Matherny Gusztáv, Oberlander 
Károly.

A számvizsgáló-bizottság világi elnöke: Vogel Béla. 
Hivatalból tagjai: dr. Flórián Károly, SchönwiesnerJános, Klefner 
Gyula, dr. Weiszer Emil, Bálint János, Durst Győző, mint a 
Herfurth-alap vizsgálatához kiküldött iskolai igazgató és jegyző, 
s ugyanilyen minőségben: Mórotz Karolina. Választott tagok: 
Bielek Zoltán, Bohrandt Lajos, Pálesch Árpád, Peskó Ödön, 
Thelsz Ármin.

A pénzügyi bizottság világi elnöke: dr. Kakúsz Béla. 
Hivatalból tagjai: Klefner Gyula, Schönwiesner János. Választott 
tagok: Szutórisz Frigyes, dr. Toperczer Géza.

A jogügyi bizottság világi elnöke: dr. Obetkó Dezső. 
Hivatalból tagjai: Klefner Gyula, dr. Weiszer Emil. Választott 
tagok: dr. Mikler Károly, dr. Oszvald Tivadar, dr. Toperczer Géza.

A közös temető-bizottság világi elnöke: Mayer Endre. 
Választott tagok: Draskóczy Lajos, Schustek Nándor, Thrór 
Gyula, dr. Wallentínyi Samu jegyző.

Az evang. gyámintézeti nőegyletbe kiküldött bizottsági 
tagok: Thrór Gyula és Schönwiesner János.

Az egyháztanácsban és az iskolaszékben, valamint a bizott
ságokban, m in t e g y h á z i  tá rse ln ö k , hivatalból vesz részt 
a le lk é sz .
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I I .

Istentiszteletek.
A) Á ltalános tudnivalók 1916-ra.

1. Az ütmei)- 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. Alkalmi ünnepek. Gyámintézeti istentisztelet Húsvét utáni 
11. vasárnap, május 7-ikén. Konfirmáczió ünnepe Áldozócsütörtök 
napján, június 1-jén. Reformáczió emlékünnepe Szentháromság 
utáni XIX. vasárnapon, október 29-ikén. Az óév-esti hálaadó 
istentisztelet deczember 31-ikén, délután öt és fél 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. Úrvacsora. 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. Offertoriumok. Templomi rendkívüli kegyes adakozásokat 
kér egyházunk áldozatkész híveitől: az egyház javára: Húsvét, 
pünkösd és karácsony első ünnepén és ó-év estéjén. Az egyetemes 
nyugdíjintézet javára: új-év napján. Az esperességi gyámintézet 
javára Húsvét utáni II. vasárnap, május 7-ikén. A reformácziói 
jubiláns alap javára: a reformáczió emlékünnepén. Az egyház
kerületi árvaház javára: Szentháromság utáni XV. vasárnapon, 
október 1-jén. A nagypénteki és a konfirmácziói offertorium a 
lelkész javadalmához tartozik.
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B) Az istentiszteletek sorrendje
az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház templomában az 1916. évben.

Hó
na

p

aC3z
Vasár- és ünnepnapok Offertorium Délelőtt Úrvacsora Délután

1 Újév............................. Offertor. magyar _ magyar
u 2 Újév utáni vasárnap.. — magyar - deutsch
3 6 Vízkereszt ................. — magyar “ magyar
e 9 Vízk. itt. 1. vasárnap — magyar ~ magyar
cö —> 16 *; ii II* » — magyar — magyar

23 )> ii III. n — magyar — magyar
30 „ „ IV. deutsch magyar

u 6 Vízk. ut. V. vasárnap — magyar — magyar
3 13 n M VI. il — magyar - deutsch
XJ 20 Hetvened-vasárnap.. .. — magyar - magyar
ü- 27 Hatvanad-vasárnap .. — deutsch — magyar

5 Ötvened-vasárnap .. .. — magyar — magyar
(0 12 Böjt I. vasárnapja.. .. — magyar deutsch

16 Böjti elmélkedés......... — - — magyar
u 19 Böjt 11. vasárnapja.. .. — magyar — —

23 Böjti elmélkedés......... — — — magyar
s 26 Böjt III. vasárnapja .. — deutsch - —

30 Böjti elmélkedés......... — — magyar

2 Böjt IV. vasárnapja .. — magyar — magyar
6 Böjti elmélkedés......... — — — magyar
9 Böjt V. vasárnapja.. .. — magyar — deutsch

(A 13 Böjti elmélkedés......... — — — magyar
— 16 Virágvasárnap............. — magyar - magyar
a 20 Böjti elmélkedés......... — — — magyar

>< 21 Nagypéntek................. Offertor. magyar Úrvacsora magyar
23 fiúsvét-vasárnap .. .. Offertor. magyar — magyar
24 Húsvét-hétfő ............. — deutsch Communion magyar
30 Húsvét ut. I. vasárnap “ magyar — magyar

(0 7 Gyámint. istentiszt. .. Offertor. magyar — magyar
3 14 Húsvét utáni III. vas. — magyar — deutsch
vcö 21 n ii IV. n — magyar — magyar
< 28 „ „ v. „ — deutsch ~ magyar

1 Konfirmáczió............. Offertor. magyar Úrvacsora magyar
(A 4 Húsvét utáni VI. vas. — magyar — deutsch
3 11 Piinkösd-vasárnap.. .. Offertor. magyar _ magyar
C 12 Pünkösd-hétfő ......... — deutsch - magyar

18 Sztháromság vasárnap — magyar — magyar
25 Szt.-h. utáni I. vas... ~ magyar — magyar

2 Szt.-h. utáni II. vas... — magyar — magyar
(A3 9 „ „ III. „ .. - magyar deutsch

16 » » IV. ii — magyar “ magyar
v3 23 n ii V. ii — magyar “ magyar

30 ti ti VI. ii — deutsch magyar
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Hó

na
p

&ejz
Vasár- és ünnepnapok Offertorium Délelőtt Úrvacsora Délután

6 Szt.-h. ut. VII. vas... _ magyar _ magyarb/3
3 13 „ „ VIII. „ .. — magyar — deutsch
< 20 u tt IX. n — magyar — magyar

27 „ „ X. „ .. - deutsch - magyar
3 Szt.-h. ut. XI. vas... — magyar — magyar

e. 10 „ „ XII. „ .. — magyar — deutsch
N 17 »; n XIII. tt — magyar — magyarC/3 24 „ XIV. „ .. — deutsch — magyar

u 1 Szt.-h. ut. XV. „ .. Offertor. magyar — magyar
JO 8 „ „ XVI. „ .. — magyar — deutsch
'0 15 „ „ XVII. „ .. — magyar — magyar

22 w tt XVI11. n — magyar — magyar
0 29 Reform, emlékünnepe Offertor. magyar - magyar

5 Szt.-h. ut. XX. vas... — magyar — magyar
>
o 12 „ „ XXI. „ .. — magyar ~ deutsch

z 19 ;/ ll XXI1. tt .. — magyar — magyar
26 .  „ XXIII. „ .. — deutsch magyar

u 3 Advent I. vasárnap .. — magyar — magyar
V

J3 10 „ II. — magyar — deutsch
E 17 „ III. „ — magyar ~ magyar

24 IV. „ — magyar — magyar
u 25 Karácsony I. ünnepe Offertor. magyar — magyar
V

r \ 26 Karácsony II. ünnepe — deutsch — magyar
31 Ó-év utolsó napján .. Offertor. magyar este fel 6-kor

é v .

1 Ú jév ............................. Offertor. magyar _ magyar
u 6 Vízkereszt ................. — magyar — deutsch
3 7 Vízkereszt ut. I. vas. — magyar — magyar
3
ct 14 tt tt II. f/ magyar — magyar

■“ 5 21 tt tt III. tt — magyar — magyar
28 tt tt IV. ii deutsch - magyar

4 Vízkereszt ut. V. vas. — magyar — magyar
X} 11 II H VI. II - magyar — deutsch
u 18 ti ii VII. ii — magyar — magyar

25 „ „VIII. „ — deutsch — magyar

N 4 Vízkereszt ut. IX. vas. — magyar — magyar
U
U 11 „ „ X. „ — magyar — deutsch

"CÖ 18 ii ii XI. » — magyar — magyar
25 „ „ XII. „ — deutsch — magyar

Jegyzet. Az 1917-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.



Egyházi cselekmények.

A) Általános tudnivalók.
1. Keresztelések 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 temetési 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 kivánt egy vagy két személyű egy
szerű ének, vagy több tagból álló karének Durst Győző ének- 
vezérnél rendelendő meg és az énekért járó, az énekvezér által 
megállapított illeték az ő kezeihez fizetendő le.

4. A konfirmáczió-oktatás öt hétig tart. Kezdődik ez évben 
április 27-ikén és végződik május hó 31-ikén, 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, június 1-jén fog megtörténni, a rendes 
istentisztelet keretén belül.

A lelkész lakik a parochián: Fő-u. 99. sz. a. Iroda a földszinten.

II I .
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B ) Mult évi statisztika.

Az egyház kebelében 1915. évi január 1-jétől deczember 
hó 31-ikéig:

Kereszteltetett: 8 lélek; 3 fiú és 5 leány.
Konfirmáltattak: 18-an; 13 fiú és 5 leány.
Esküdött: 3 pár; mind a 3 pár vegyes vallású.
Meghalt: 11 egyén; 6 fi és 5 nő. Ezek között nőtlen férfi 2, 

hajadon leány 2; házas férfi 3, nő 1; özvegy férfi 1, nő 2. 
A legifjabb halott egy 8 éves leány; a legmagasabb életkort 
egy 78 éves özvegy nő érte el.

Úrvacsorával éltek: 652-en.
Hozzánk áttértek: 2-en; 1 férfi és 1 nő.

C ) Összehasonlítás.

1. Az 1715-ik évben:
Kereszteltetett: 51 lélek; 23 fiú és 28 leány.
Esküdött: 16 pár.
Meghalt: 32 egyén; 14 fi és 18 nő.

2. Az 1815-ik évben:
Kereszteltetett: 30 lélek; 13 fiú és 17 leány.
Esküdött: 3 pár.
Meghalt: 15 egyén; 10 fi és 5 nő.
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Vallásoktatás.

1. A vallástanítást kebelbeli iskoláinkban heti 2 — 2 
órában, az elemi I —II. vegyes osztályokban Durst Győző 
igazgató-tanító, a 111 —IV. fiúosztályokban Szátiik Ernő 
tanító; a 111-IV. leányosztályokban Sándor Izabella tanítónő; 
a polgári leányiskola I — 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" róm. kath. leánynevelő-intézete pol
gári leányiskolájában heti 1 órában Korbély Géza esperes
lelkész; a gór. kath. polgári fiúiskolában heti 4 órában 
dr. Deák János; az állami faipariskolában heti 1 órában 
dr. Deák János; a kir. kath. főgimnáziumban heti 2 órá
ban Lehoczky Egyed; a gör. kath. tanítóképző-intézetben 
heti 2 órában Lehoczky Egyed; az állami tanítónőképző- 
intézet I —IV. osztályában heti 8 órában Korbély Géza 
esperes-lelkész tanítja az evangélikus növendékeket. Az 
iparostanonczok vallásoktatását a helybeli lelkészek egyetértő 
megbízásából heti 1 órában Szánik Ernő látja el. Az egyház- 
község által gondozott kebelbeli és idegen iskolákban 
összesen heti 31 órában végeztetik a vallástanítás.

2. Ágost. hitv. ev. vallástanuló van:
a) A kebelbeli elemi iskolában: 1. oszt. 17 (2 ref., 1 unitárius);

II. osztály 21 (4 ref., 1 unit.); III. oszt. 25 (7 ref.); IV. oszt.
19 (6 ref.). Összesen 82 (19 ref., 2 unit.).

b) A kebelbeli polgári leányiskolában: 1. oszt. 12 (1 ref.);
II. oszt. 17 (2 ref.); III. oszt. 17; IV. oszt. 11 (1 ref.).
Összesen 57.

IV .
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c) Állami tanítónőképző-intézet gyakorlóiskolájában: II. oszt. 2. 
Összesen 2.

d) Róm. kath. leánynevelő polgári leányiskolája: I. oszt. 1. 
Összesen 1.

e) Gör. kath. polgári fiúiskolában: I. oszt. 1; III. oszt. 2; 
IV. oszt. 2. Összesen 5.

f)  Állami faipariskolában: 11. oszt. 1; IV. oszt. 1. Összesen 2.
g) Kir. kath. főgimnáziumban: VIII. oszt. 1. Összesen 1.
h) Gör. kath. tanítóképzőben: I. oszt. 1. Összesen 1.
i) Állami tanítónőképző-intézetben: I. oszt. 14; II. oszt. 11;

III. oszt. 7; IV. oszt. 8. Összesen 40.
k) Az iparostanoncz-iskolában: I. oszt. 4; II. oszt. 2; III. oszt. 2. 

Összesen 8.
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V . 

Egyházi belélet í 915-ben.

 AJ Az egyház 1915. évi története.

Háborús időben az egész élet sóvárgó várakozás a 
jövendő kapujában. A munkás kezek visszatértét várják a 
parlagon hagyott földek, a családi boldogság őrállóit a 
szomorkodó szivek, a hazaszeretet példaadó tanítómestereit 
az iskolák, a múltért, jövendőért imádkozó népet a templo
mok, a bajtársak sírjain merengő hősöket a temetők. Lelki 
fellendülést, mélyebb hitet, önzetlenebb szeretetet, kitartóbb 
reménységet vár az egyház; anyagi romlások újjáépíté
sére, a kulturális munka termékenyebb erőfeszítésére, a 
szociális ellentétek megszüntetésére törekszik a társada
lom; a hazaszeretetben, az önfeláldozásban lelki összefor- 
radást, a szivek összedobbanását reméli a nemzet. Szent 
adventje van a Krisztus népének a háborúban. Belekiáltja 
a sötétségbe: „Vigyázó! meddig még az éjszaka, meddig 
még az éj?“ (Esaiás 21, 11.) Azután várja az Urat, azzal 
a biztató, bátorító hittel: „Az Úr ad erőt népének, az Úr 
megáldja népét békességgel". (29. zsolt. 11.)

A nemzet, az egyház, az egyes egyén sorsa sóvárgó 
várakozás volt az elmúlt esztendőben. A sötétségben csak 
a hazaszeretet csillagai ragyogtak. A veszteglésben csak az 
a hit biztatott, hogy a megbénítás ideje után a felszabadult 
erők új lelkesedéssel fogják folytatni az egyházépítés mun
káját. Az egyéni élet sok szomorúsága, aggódása és izgalma 
között abban a gondolatban keresett megnyugvást a vallásos 
szív, hogy minden béketűréssel hordott fájdalom a nemzet
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lelkét erősíti. Csöndességben és reménységben volt a nemzet, 
az egyház erőssége. (Es. 30, 15.) A mikor nehéz volt az 
élet, s könnyekkel telt meg a hazafiak szíve, leszállottak 
a lélek mélységeibe, a hol Istennel találkozik az imádkozó, 
s tőle kapja az erőt a kereszthordozásra.

Sóvárgó várakozás volt a mi életünk is. Virrasztás 
hazánk, egyházunk és házunk bizonytalan sorsa felett. 
Buzgó imádkozás. „Lelkünk az Urat várja, segítségünk 
és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak 
az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed 
rajtunk, amiképen bíztunk te benned." (33. zsolt. 20 — 22.).

1915-ben, a virrasztás és imádkozás háborús idejében 
a következő munkát végezte az egyház:

1. Iskolai ügyek. Az 1915. február hó 23-án tartott iskola
széki ülésen az igazgató bejelentette, hogy: a) a vármegyei alispán 
rendelkezése folytán, járványos betegségek fellépése miatt és 
azért, mert az iskolai épület katonai beszállásokra igényeltetett, 
a tanítás úgy az elemi, mint a polgári iskolánál szeptember hó 
26-tól január hó 21-ig szünetelt. Az ezen idő alatt áz iskolai 
épületben beszállásolt katonák által okozott kárt az igazgató 
519 koronányi összegben a polgármesteri hivatalnál bejeléntette.
b) A városi polgármester intézkedése folytán, az egyházi elnökség 
beleegyezésével polgári leányiskolánk helyiségeiben f. évi január 
25-ike óta délutánonként a helybeli gör. kath. polgári fiúiskola 
tartja előadásait; a fiúk nagy rendetlenséget okoznak és úgy a 
tantermekben, mint az iskolai udvaron sokat rongálnak, c) Te
kintettel a megcsonkított szorgalmi időre, a tantestület a torna
órák számát redukálta, egyes elméleti tárgyak óráit pedig meg
szaporította és a tanítást július hó 15-ig folytatja, d) A franczia 
nyelv tanítása a folyó tanévben szünetel, e) Bártfai Szabó Elemér 
kir. tanfelügyelő elemi és polgári iskolánknál január 31-ikén és 
február 1-jén hivatalos látogatást tett, mely alkalomból minden 
tekintetben teljes megelégedését fejezte ki. f) A polgári iskolai 
növendékek a hadbavonuló katonák részére hósapkákat, érmele
gítőket és hasvédőket készítettek. A szükséges pamut beszerzésére 
a maguk körében gyűjtöttek 115 koronát, az önképzőkör pénz
tárából adtak 30 koronát és 45 korona az önsegélyző-alap pénz
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tárából pótoltatott. Azonkívül feldolgoztak 15 kg. pamutot, melyet 
a Vöröskereszt eperjesi fiókja adott, g) Harcsa István iskola- 
szolgáról, a ki mindjárt a háború kitörésekor hadbavonult, mind
eddig semmi hír sem érkezett.

Az iskolaszék az igazgató jelentéseit tudomásul vette és 
megbízta, keresse meg a polgármestert aziránt, hogy a gör. kath. 
polgári fiúiskola igazgatóját iskolánk rendszabályainak betartására, 
nemkülönben a felhasznált tüzelőanyag l/j részének és a villany
áram fogyasztási költségeinek megtérítésére hívja fel.

2. Polgári leányiskolái tanítónők korpótléka. Ugyan
azon az iskolaszéki ülésen elnöklő főesperes-lelkész bejelentette 
a kir. tanfelügyelőnek a tantestület előtt nyilvánított azon véle
ményét, hogy a kormány az egyház kérelmére talán megadná 
a polgári leányiskolái tanítónőknek az őket megillető korpótlékot, 
legalább arra az időre, míg a kilátásba helyezett iskolaépítési 
államsegélyt engedélyezi. Mivel a kormánynak a háborús időre 
való tekintettel kiadott erre vonatkozó rendelete ilynemű állam
segély engedélyezését egyenesen kizárja, az iskolaszék a folya
modást időszerűnek nem tartotta.

3. Templomrenoválás. Az eperjesi ág. hitv. evang. I. és 
az Eperjes városi és vidéki testvéregyház közös templomreno
váló bizottsága az év folyamán következőképpen intézkedett:

Márczius hó 12-ikén tartott ülésén: a) a bizottság az oltárkép
vázlatok benyújtására f. évi márczius 31-ikére kitűzött határidőt, 
a háborús időre való tekintettel, félévvel meghosszabbította. 
b) Vogel Béla bemutatta és felolvasta a templomrenováló-pénz- 
tárnak egy szűkebbkörű bizottság által már megvizsgált és ki
fogástalan rendben talált zárszámadását. A bizottság a számadás 
jóváhagyása mellett Vogel Béla pénztárkezelőnek fáradhatatlan 
buzgóságáért hálás köszönetét mondott és neki a számadásokra 
vonatkozó felmentvényt megadta. A számadásból kitűnt, hogy 
az idegenektől származó adományok (1143 kor. 44 fill.), továbbá 
a tűzkárbiztosításból befolyt összeg (19,682 kor.), a segélyek 
(4087 kor. 51 fill.), nemkülönben a régi ónsípok eladásából eredő 
összeg (280 kor.) és az időközi betétkamat (1852 kor. 41 fill.) 
közös bevételnek vétetett. Egyháztagjainktól befolyt 7426 kor., 
mely összeggel szemben az Eperjes városi és vidéki egyház 
eddig 2480 koronával járult a templomrenováláshoz és még 
1233 koronával hátralékban van.
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A renoválás után felmaradt összegre vonatkozóan a bizott
ság azt határozta, hogy az a jövőben mint templomrenoválási 
alap kezeltessék. Ezen határozatokat az egyháztanács javaslata 
alapján a közgyűlés jóváhagyta és Vogel Bélát az alapnak további 
kezelésére felkérte.

A márczius 19-ikéti tartott egyháztanácsülés, mivel a templom- 
renoválással kapcsolatban szükségessé vált a templomi fűtés és 
világítás díjának esketések alkalmára való megállapítása, a gond
nokot felkérte, hogy erre nézve a legközelebbi egyháztanácsülé
sen javaslatot tegyen.

A márczius 21-ikén tartott közgyűlésen az elnökség jelen
tette, hogy a templomrenoválási pénztár 1914. évi számadása 
megvizsgáltatott és teljesen rendben találtatott.
A számadás szerint: A bevétel volt .. .. 36,951 kor. 36 fill

A kiadás v o lt............ 23,432 II 22 11

Pénztári maradvány .. 13,519 kor. 14 fill
Tartozásunk ............ 4,716 W 60 II
Tényleges vagyon 8,802 kor. 54 fill
Követelésünk ............ 1,145 II — II

A renoválási költségek voltak:
Oltár, szószék és keresztelőmedencze .. .. 4,610 kor. fill
Orgona és villamos motor ........................ 13,840 II — II
Villanyvilágítási berendezés....................... 6,886 II 48 II
Festés .......................................................... 2,162 20
Egyéb kö ltség ............  ............................. 650 11 14 II

Összesen .. .. 28,148 kor. 82 fill
A közgyűlés a jelentést tudomásul vette.
Ugyancsak a márczius 21-ikén tartott közgyűlésen, kapcso

latban a templomrenoválásról előterjesztett számadással, utalással 
az 1913. és 1914. évi,Évkönyv V. és IX. fejezeteire, a melyekben 
a bizottság működése és az adományozók neve ki van mutatva, 
elnök jelentette, hogy a templomrenoválás egy része be van 
fejezve, s az orgona 1914. szept. 24-ikén, az oltár, a villamos 
berendezés és a templomfestés pedig 1914. okt. 25-ikén a vállal
kozóktól átvétetett, csak az oltárkép megszerzése maradt hátra, 
melyre nézve a bizottság úgy határozott, hogy az 1915-ik év 
szeptember végéig meghosszabbított határideig egyes vállalkozó 
művészektől vázlatot kér, s azután fogja szakértő meghallgatásá
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val a művet megrendelni. Végül indítványozza az elnök, hogy 
köszönet szavaztassék mindazoknak, a kik a nagy munkában 
résztvettek.

Az egyházi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul vette 
és a következőket határozta:

a) A templomrenováló bizottság tagjainak: Bánó Aladárnak, 
Bielek Lászlónak, Bretz Sándornak, Draskóczy Lajosnak, Mayer 
Endrének, dr. Schmidt Gyulának, dr. Flórián Károlynak, Gömöry 
Jánosnak, Schönwiesner Jánosnak, Szutórisz Frigyesnek, Thrór 
Gyulának, Vogel Bélának, Durst Győzőnek, kiváltképen pedig 
a szakértői tanácsával nagy szolgálatot tett Faragó József polgár- 
mesternek, időt és fáradságot nem kímélő tevékenységükért hálás 
köszönetét mond.

b) Buzgó támogatásukért mély hálával áldja a nőegylet 
vezetőségét és tagjait, különösen pedig Zavatzky Szilárdné, 
Schroepfer Antalné, dr. Weiszer Emilné, Klobusitzky Béláné, 
Mayer Endréné, Schönwiesner Jánosné, Schöpflin Gézáné, Teltsch 
Kornélné, Gönczy Gáborné, Slajchó Mihályné, Gömöry Jánosné, 
Peskó Ödönné, Kaszás Flóriánné, Borsody Károlyné, dr. Deák 
Jánosné úrnőket és Blaschek Mária, Simkovics Mária és Sándor 
Izabella úrhölgyeket, a kik az adományok gyűjtését nagy lelke
sedéssel és nagy sikerrel végezték.

c) Az áldozatkész adakozó egyháztagoknak, más pártfogók
nak és egyházaknak köszönetét mond, s ez utóbbiaknak külön 
köszönőiratot küld.

d) Helyeslőleg tudomásul vette, hogy az Eperjes városi és 
vidéki testvéregyház, a mi egyházközségünk tagjai által adomá
nyozott 7426 kor. összeg felével, 3713 koronával járul a templom
renoválás költségeihez, s ebből 2400 koronát már befizetett.

e) Elhatározta, hogy a templomrenoválásra befolyt és be
folyandó összegek készletéből az oltárképszerzés költségeire és a 
templomi berendezés czéljaira közös templomrenoválási alapot 
létesít.

f)  A pénztárosi teendőket nagy buzgósággal és pontossággal 
végző Vogel Bélát köszönő hálájáról biztosítja.

g) Az eredményes munkát végzett vállalkozóknak, neve
zetesen az orgonaépítésért Rieger Ottónak, az oltárrenoválásért 
Szubota Istvánnak, a templomfestésért pedig a helybeli Koch és 
Báuml ezégnek elismerését fejezi ki és Lizitsjenő építész-mérnök 
úrnak az átengedett állványokért köszönetét mond.
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h) A Kollégiumnak a templomrenoválás idejében isten- 
tiszteleti czélokra átengedett díszteremért köszönetét fejezi ki.

i) Hálával fogadja a püspök úrnak azon főpásztori ígéretét, 
hogy a békeszerzést ünneplő istentiszteleten készségesen ajánlja fel 
közreműködését s az 1914. deczember 6-ikán használatba vett 
templomnak ünnepélyes felavatását későbbi időkre halasztotta.

4. Egyházunk a háborúban. A márczius 21-ikén tartott
egyházi közgyűlés a következőket foglalta jegyzőkönyvbe a 
háborúról. Napirend előtt a főesperes-lelkész szívből fakadó 
hazafias megilletődéssel emlékezett meg nemzetünk 8 hónap óta 
tartó élet-halál harczáról. Egyházunk tagjai hősies önfeláldozással 
és lelkes áldozatkészséggel vesznek részt a szent harczban. Az 
egyházat fenntartó tagok közül 28-an vonultak be hadiszolgálatra. 
Ezeken kívül sok evangélikus szülőnek fia, sok evangélikus nőnek 
másvallású férje, sok evangélikus családnak rokona küzd a hazáért. 
Az itthon levők adományaikkal, ezek között 3 istentiszteleti offer- 
tóriummal és az egyházi és más gyűjtésekhez való hozzájárulással 
(lásd 1914. Évkönyv 70 — 71. lapokon), továbbá a Vöröskereszt-és 
más kórházakban az ápoló és vigasztaló szeretet nemes munkájá
val, a hadbavonultak családjainak felsegítésével és a háborúval 
kapcsolatos sok más mozgalom anyagi támogatásával áldoznak 
erejük és tehetségük szerint a haza szolgálatában.

Az egyházi közgyűlés a nehéz időkben a haza és a király 
iránti hódoló szeretettel dicsőíti Istennek megsegítő kegyelmét, 
hadseregünk hősies vitézségét, német szövetségeseinknek baráti 
hűségét, a nemzet áldozatkész kitartását s az egyház tagjainak 
hazafias buzgóságát. Részvéttel virraszt a harczban sebet vagy 
betegséget kapott katonák kórágyánál és áldó kegyelettel a hősi 
halált haltak sírja felett. Vigasztalást kér Istentől a hazában szomo
rúságot és gyászt viselő szenvedők részére. Áhítattal imádkozik, 
hogy a küzdés és szenvedés diadalmas békével végződjék s 
időtlen időkig nagy és dicső legyen a magyar haza és a hazában 
boldog legyen minden nemzedék.

Ugyanaz a közgyűlés jóváhagyólag vette tudomásul, hogy 
a pénzügyi bizottság javaslatára az egyház a hadikölcsönre
10,000 koronát jegyzett.

Ugyanaz a közgyűlés jóváhagyólag és köszönettel vette tu
domásul, hogy az elnök az ellenség betörésekor az egyház javát 
úgy igyekezett a gondnokkal együtt az elpusztítástól megvédeni,

2
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hogy az értékpapírokat Budapesten a Magyar Általános Hitel
banknál helyezte el letétbe, az anyakönyveket, jegyzőkönyveket, 
fontosabb iratokat és az úrvacsorái kelyheket és szereket biztos 
helyen rejtette el. Az iskolának a katonai beszállásolásokkal okozott 
kárait az igazgató a polgármesternek bejelentette.

Az egész háborús esztendő a hérosi küzdelmekkel, a szeretet
nek önfeláldozó krisztusi cselekedeteivel, a nagy szomorúságok
kal és a nagy aggódásokkal vált örök emlékezetűvé.

Véreinknek hősiessége az örök dicsőség, a halhatatlanság 
Pantheonját nyitotta meg a küzdő nemzet előtt. Januárban, 
februárban, márcziusban, áprilisban, a mikor az orosz mélyen be
hatolt Sárosvármegye földjére, szorongó szívvel szállt ajakról ajakra 
a jajkiáltás: „Miért vetettél el, óh Isten, teljesen? Szent helyedet 
lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették. Ezt 
mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől." (74. zsolt. 
1., 7., 8.) Aggódva kérdeztük: „Hát nincsen-e segítség számunkra; 
avagy a szabadulás elfutott-e tőlünk?" (Jób 6., 13.) De május 
elején, a mikor diadalaink megkezdődtek és az orosz visszavonult, 
lelkünk új életre kélt. Megnyugvással vallottuk: „Nem vet el 
örökre az Úr. Sőt ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyel- 
mességének gazdagsága szerint." (Jer. sir. 3., 31 - 32.)

Az isteni vigasztalást mások vigasztalásával igyekezett meg
hálálni egyházunk népe. A társadalom nemeslelkű adományaiból 
fenntartott eperjesi Vöröskereszt-kórház a szeretet templomává 
avatódott fel. Oda küldte a könyörület adományait. Ott vigasz
talta a lelkész külön istentisztelet tartásával a sebesülteket és 
betegeket. Ott vettek részt soha nem lankadó buzgósággal a 
kórház adminisztratív vezetésében, a sebesültek és betegek ápolá
sában egyházunk férfi és női tagjai közül többen, a theológusokkal 
és diakonisszákkal együtt. A legmagasabb vezetőség is méltányolta 
érdemüket. Ferencz Szalvátor főherczeg, mint az osztrák-magyar 
monarchia Vöröskereszt-egyleteinek védnökhelyettese, deczember 
havában az eperjesi Vöröskereszt-egyletben egyházunk tagjai közül: 
Qömöry János titkárt és Vogel Béla pénztárost a Vöröskereszt 
hadiékítményes II. osztályú díszjelvényével; Divald Magdolnát, 
Flachbarth Eugéniát, Imre Oézánét, Mangesius Máriát, Schön- 
wiesner Jánosnét, Szutórisz Margitot, Vogel Bélánét és Zavatzky 
Irént a Vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszérmével tüntette 
ki; dr. Wallentínyi Samu jegyzőnek, Hajdú Gyula, Szelezsán 
János és Zólyomy Pál önkéntes theológus ápolóknak szintén a
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Vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszérmét adományozta. Már 
előbb ugyanilyen kitüntetésben részesültek a Vöröskereszt-kór
házban sebesülteket és betegeket ápoló diakonisszáink is.

Az egész háborús esztendő nagy hullámzásokat idézett fel 
a lelkekben. Anyai könyekkel megáztatott levelek, hitvestársi 
sóhajtások szálltak a küzdők táborába és a hadifoglyokhoz. Messze 
megásott sírok árnyéka borult sok család útjára. A nemzet fiainak 
vérével írta be nevét a halhatatlanság templomába. Sóvárogva 
szálltak és szállnak ma is Istenhez a békességet kérő imádságok. 
A rettenetes zivatarban megzavart lelkünk csak egy gondolatban 
nyugszik meg és azzal várja a szebb, a boldogabb jövendőt: 
»Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az erősségök a 
háborúság idején". (37. zsolt. 39.)

5. Részvét Hennel Zsigmond halála felett. A márcz. 
21-iki közgyűlésen főesperes-lelkész mély sajnálattal emlékezett 
meg azon súlyos veszteségről, mely egyházunkat Hennel Zsig
mond elhalálozásával érte, a ki évtizedeken szolgálta az egyház 
javát ritka lelkiismeretességgel és igaz hűséggel mint gondnok és 
presbyter egyaránt. A közgyűlés a szomorú gyászeset felett mély 
sajnálatát fejezte ki és az elköltözött hűséges egyháztag emlékét, 
az egyházi élet terén szerzett érdemeinek elismerése mellett, 
jegyzőkönyvében is igaz kegyelettel megörökíti.

6. Részvét Draskóczy Lajos fiának halála felett.
A márcz. 21-iki közgyűlésen főesperes-lelkész az igaz részvét 
hangján emlékezett meg azon mélyen megrendítő csapásról, mely 
egyházunk volt lelkészét, Draskóczy Lajos presbytert és családját 
Lajos nevű gyermekük korai elhalálozásával érte. A kedves ser
dülő gyermek nemcsak a szülők legfőbb öröme, büszkesége és 
reménysége volt, hanem kiváló tehetségeivel, ritka szívjóságával 
és egyéb isteni ajándékaival tanulótársai között mint legelső 
tündökölt és tanárainak szeretetét osztatlanul bírta. Lelkész indít
ványozza, hogy a gyászoló szülők mérhetlen bánatát enyhítendő, 
szívből jövő igaz részvétünkkel rójjuk le a kegyelet adóját. 
A közgyűlés osztatlan részvéttel fogadta főesperes-lelkész szo
morú jelentését, igaz szívvel osztozott a szülők soha el nem 
múlható fájdalmában és a megpróbáltatás nehéz napjaiban reájuk 
Isten vigasztaló kegyelmét kérte.

7. Számadások. A márczius 21-ikén tartott egyházi köz
gyűlés a számvizsgáló-bizottság és az egyháztanács javaslata

2*
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alapján, az Egyházi Alkotmány 273 — 275. §§-ai értelmében az 
1914. évi egyházi és iskolai, a templomrenoválási és a Chero- 
gerontikon segélyegyleti számadásokat jóváhagyta és a felment
vény megadásával Schönwiesner János egyházi gondnoknak, 
Vogel Béla templomrenoválási pénztárosnak és a Cherogeronti- 
kon kezelőjének, Durst Győzőnek, a pénztár és vagyon lelkiisme
retes kezeléséért, továbbá a számvizsgáló-bizottság tagjainak s 
különösen buzgó elnökének, Vogel Bélának, a számvizsgálat 
körül kifejtett szives fáradozásukért hálás köszönetét mondott.

8. Segélykérés az új iskolára. Mivel a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter 1914. évi segélykérvényünket 1914. no
vember 13-ikán 148,384. szám alatt kelt rendeletével azzal küldte 
vissza, hogy ezidő szerint államsegélyt, fedezet hiányában, még 
elvben sem engedélyezhet (lásd 1914. Évkönyv 27 — 28. lapo
kon), a márczius 21-iki közgyűlés megbízta az elnökséget, hogy 
alkalmas időben újítsa meg az egyházközség kérvényét a minisz
tériumnál s annak kedvező elintézése czéljából keresse fel kül- 
döttségileg a miniszter urat és kérje fel a kérvény támogatására 
a főispán úr Öméltóságát és báró Ghillány Imre miniszter 
őnagyméltóságát is.

9. Korbély Géza lelkésznek kárpótlás vallástanítási 
tiszteletdíjért. A presbyteriumi jegyzőkönyv 8. pontja kapcsán 
felügyelő-elnök jelenti, hogy Korbély Géza lelkésznek évi java
dalma az eperjesi állami tanítónőképző-intézetben az 1914/15. tan
évben a tanítás szünetelése miatt ki nem utalt 800 kor. vallás
tanítási tiszteletdíjjal csökkent, melyből 600 koronáért az egyház- 
község a híványban garancziát vállalt.

A közgyűlés a lelkész részére az idegen iskolákban végzett 
vallástanításért híványilag biztosított 600 koronát az 1914/15. tan
évre saját pénztárából kiutalja és felhívja a gondnokot, hogy a 
költségvetésbe beillesztett ezen rendkívüli kiadás fedezésére nézve 
tegyen javaslatot a legközelebbi egyháztanácsülésen; egyúttal 
azonban a hitoktatási tiszteletdíj kiutalása végett az egyházközség 
a felettes egyházi hatóság útján indokolt felterjesztést tesz a 
miniszterhez, hogy a rendes körülmények között az egyházat 
nem terhelő ezen kiadás megtérüljön.

10. Költségelőirányzat és egyházi adókivetés. A már
czius 21-ikén tartott egyházi közgyűlés az Egyházi Alkotmány 
244—263. §§-ainak figyelembevételével az 1915. évi egyházi



költségelőirányzatot főbb tételeiben a következőképen állapí
totta meg:

1. Fizetésekre .
a) Kiadás:

15,948 kor. 64 fill.
2. Egyházi költség 2,548 „ 18 ;/
3. Iskolai költség .. 10,268 ;; ti
4. Kamatszámla 4,047 „ 56 tt
5. Egyéb kiadás .. 2,438 „ 12 ti
6. Hiány az előbbi évekről....................... 16,984 „ 75 n

Összesen .. .. 52,235 kor. 25 fill.

b) Bevétel:
1. Herfurth-alapból 3,992 kor. — fill.
2. Eperjes városi és vidéki egyháztól .. . 420 „ 30 ti
3. A d ó .................. 250 II ii
4. Ösztöndíj .. .. 120 ; ; n
5. Sírkert ............ 300 tt ti
6. Offertorium 150 n ti
7. Persely............ 300 tt — ti
8. Egyházi illeték.. 4,200 tt — ti
9. Kamatból .. .. 5,500 tt — ti

10. Szegények háza 88 ti ti
11. Tandíj ............ 9,500 ; ;  — ti
12. Városi segély .. 2,059 „ 24 ii
13. Haszonbér .. .. 1,700 tt  ----- i i

14. Vízdíj ............ 28 „  28 ti

Összesen .. .. 28,607 kor. 82 fill.

Összes kiadás .................. 52,235 kor. 25 fill.
Összes bevéte .................. 28,607 „  82 11

Hiány .. .. 23,627 kor. 43 fill.
Ugyanazon közgyűlés — az Egyházi Alkotmány 263. §-a 

értelmében — az 1915-ik évre az egyháztagok személyes járandó
ságát és az állami adójuk után fizetendő 3%-os pótadót az 
adókivető-bizottság és az egyháztanács javaslata alapján végleg 
megállapította.

11. Várkoly Szeréna m űködésének megörökítése.
A márczius 21-iki közgyűlés sajnálattal vette tudomásul, hogy 
egészségi állapota miatt Várkoly Szeréna 1914. november 1-jén

2 1
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végleg megvált állásától. 1000. január hó 28-ikától hűséges oda
adással és egyházias lelkülettel végzett működéséért hálás köszö
netét mondott s érdemeit jegyzőkönyvében megörökítette.

12. Egyházfi lemondásának visszavonása. A márcz. 
21-iki közgyűlésen főesperes-lelkész bejelentette, hogy a hadba- 
vonult Harbács János egyházfinak felesége a templomszolgai 
állásról múlt évi november 14-ikén benyújtott lemondását meg 
nem történtnek kéri tekinteni, azonban gyengélkedő testi állapotára 
való tekintettel sem a meghívók kihordására, sem az egyházi adó 
beszedésére, sem pedig a templom takarítására és fűtésére nem 
vállalkozik.

Az egyházi közgyűlés a templomszolgai állást Harbács 
Jánosnak fenntartja, feleségét jelenlegi lakásában meghagyja és a 
fizetésnek a templomfűtő, takarító és pénzbeszedő között való 
mikénti felosztását a gondnokra bízta. Az egyházi gondnok, az 
elnökség hozzájárulásával a lelkész körüli szolgálattal, a templom
takarítással és fűtéssel, majd később az egyházi adó beszedésé
vel is az Eperjes városi és vidéki testvéregyházközség egyházfiát, 
Chalupka Károlyt bízta meg.

13. Draskóczy Lajos helyettes iskolaszéki elnök
nek választatik. A május 17-iki iskolaszéki ülésen a főesperes- 
lelkész, arra való tekintettel, hogy elnöktársa, dr. Flórián Károly 
mindnyájunk igaz sajnálatára valószinüleg még hosszabb ideig 
marad hadifogságban, indítványozza, hogy már a felelősség meg
oszlása czéljából is arra az időre helyettes elnök választassék.

Az iskolaszék az indítványt helyesléssel fogadta és Draskóczy 
Lajost egyhangúlag helyettes elnöknek választotta meg, a ki a 
bizalmat köszönettel fogadta.

14. Simkovics Mária polgári leányiskolái segéd
tanítónői állásának rendes tanítónői állássá való át
szervezése. A május 17-iki iskolaszéki ülésen tárgyalásaié került 
Simkovics Mária polg. leányiskolái segédtanítónő az iránti kér
vénye, hogy az iskolaszék segédtanítónői állását rendes állássá 
átszervezni szíveskedjék.

Az iskolaszék elhatározta, hogy a segédtanítónői állásnak ren
dessé való átszervezése, illetve a rendes tanítónőt megillető maga
sabb fizetésnek államsegélyből való kiutalása iránt kérvényt intéz 
a minisztériumhoz és a mennyiben ezen folyamodvány a háború 
miatt sikertelen maradna, a kérdést állandóan napirenden tartja.
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Az egyház kérésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1915. deczember 17-ikén 132,022. szám alatt azt válaszolta, hogy 
a kérelem sajnálatára teljesíthető nem volt, — „mert a f. évi 
február 20 ikán tartott miniszteri tanácsnak vonatkozó határozata 
szerint magasabb állásokra való előléptetés egyelőre az állami 
alkalmazottak körében sem eszközölhető".

15. A május 17-ikén tartott iskolaszéki ülés: 1. az év
záró vizsgák idejét megállapította; 2. az ösztöndíjakat kiosztotta.

16. Durst Győző igazgatói megbizatásának m eg
hosszabbítása. A május 17-iki iskolaszéki ülésen elnök beje
lentette, hogy Durst Győző mandátuma a tanév végén lejár és 
így az igazgatói tisztség betöltése ügyében határozni kell.

Az iskolaszék, arra való tekintettel, hogy a háborús bonyo
dalmak miatt a tervezett igazgató-választási új szabályzat még 
nem készült el, a választást nem ejtette meg, hanem felkérte 
Durst Győzőt, hogy az igazgatói tisztséget még egy évig viselje, 
ki is a megbízást egy évre köszönettel elfogadta.

17. A tanév korábbi befejezése. A május 28-iki iskola
széki ülésen főesperes-lelkész előadta, hogy a vármegyei és a 
városi tiszti főorvos véleményezése alapján hatósági rendelet 
adatott ki, mely szerint, tekintettel arra, hogy a katonaság között 
fellépett járványos betegségek a város lakosságát is veszélyeztetik, 
a város területén levő iskolákban a tanítás június hó 5-ikéig 
befejeztessék. Az iskolaszék kimondotta, hogy bár a hivatkozott 
rendelet az elemi iskolákra kifejezetten nem vonatkozik, tekin
tettel az elemi és polgári iskola között fennálló szoros kapcso
latra, mindkét iskolánál a tanítás június hó 2-ikán befejeztessék 
s június 3-ikán és 4-ikén házi vizsgálatok tartassanak. Ugyanezen 
az iskolaszéki ülésen az egyes osztályok, valamint a magántanulók 
vizsgálatának a napja is megállapíttatott.

18. A június 15-ikén Eperjesen tartott egyházmegyei 
közgyűlésen egyházunkat hivatalból Bánó Aladár egyházi fel
ügyelő, Korbély Géza esperes-lelkész, szavazati joggal Klefner 
Gyula és Szutórisz Frigyes, tanácskozási joggal pedig dr. Szlávik 
Mátyás, Peskó Ödön, dr. Deák János, Thrór Gyula, Klémens János, 
Frenyó Lajos, Durst Győző és Lehoczky Egyed egyháztagok 
képviselték.

19. A július 21-ikén Miskolczon tartott egyházkerü
leti közgyűlésen egyházunk tagjai közül jelen voltak hivatalból:
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Korbély Géza esperes-lelkész, egyházkerületi e. főjegyző, dr. Mikler 
Károly jogakad. dékán, egyházkerületi jegyző, Mayer Endre theol. 
akad. dékán, Gömöry János főgimn. igazgató, Gerhard Béla 
tanítóképző-intézeti igazgató; az egyházmegye képviseletében 
szavazati joggal: Draskóczy Lajos koll. igazgató, dr. Szlávik Mátyás 
theol. akad. tanár és dr. Maiéter István jogakad. tanár.

20. Az október 21-ikén tartott iskolaszéki ülés:
1. megállapította a tandíjelengedéseket; 2. a kézimunkák tanítására 
Lehoczky Ida gazdasági tanítónőt, az énektanításra pedig ismét 
Hoffmann Olga zenetanárnőt kérte fel; 3. tudomásul vette, hogy 
a polgári leányiskolánkkal kapcsolatosan szervezett egyéves női 
kereskedelmi szaktanfolyam a folyó tanévben ismét megkezdte 
működését, de egyúttal a tüzelőanyag tetemes megdrágulására 
való tekintettel az eddigi évi 500 koronányi fűtési és világítási 
átalányt 700 koronára emelte fel.

21. Simkovics Mária polgári leányiskolái segéd
tanítónő személyi pótléka. Az október 21-iki iskolaszéki ülés 
az elnökség indítványára Simkovics Máriának, tekintettel a nehéz 
megélhetési viszonyokra, addig, míg a rendes tanítónőt megillető 
fizetés élvezetébe lép, évi 200 kor. személyi pótlékot szavazott meg.

22. A gór. kath. polgári fiúiskola vezetőségének  
kérése. Az október 21-ikén tartott iskolaszéki üléshez a helybeli 
gör. kath. polgári fiúiskola igazgatója azzal a kéréssel fordult, 
hogy polgári leányiskolánk helyiségeinek az 1914—15. tanévben 
való használata után Durst Győző igazgató által felszámított 
376 kor. 84 fillér fűtési és világítási járulékot 150 — 200 koronára 
szállítsa le. Az iskolaszék igazgatónk számadását reálisnak és 
méltányosnak találta, miért is az átiratban foglalt érvek érdem
leges megvitatását mellőzve, a minimális összegben felszámított 
kiadások megtérítését követelte. Mivel pedig az egyház tisztán a 
gör. kath. fiúiskola révén szemétkihordás czímén időközben még 
külön 20 koronát fizetett, a megtérítendő összeg így 396 korona 
84 fillérre emelkedett.

23. A polgári leányiskolái tandíjak és vizsgadíjak 
megváltoztatása. Az okt. 21-iki iskolaszéki ülésen a tantestület 
a magántanulók által fizetendő díjak mérsékelt leszállítását kérte, 
nehogy más iskolák vonják el tőlünk a magántanulókat, s emiatt 
az egyház anyagi veszteséget szenvedjen.

Az iskolaszék dr. Mikler Károly, Mayer Endre és Gömöry
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János tagokat felkérte, hogy a tantestülettel egyetemben a rendes 
és a magántanulókra más hasonnemű intézeteknél kivetett mini
mális és maximális tan- és vizsgadíjakat tanulmányozva, a tan
díjak és a magánvizsgák díjának megváltoztatása iránt javaslatot 
terjeszszenek az egyháztanács elé.

24. Sándor Izabella elemi iskolai tanítónő fizeté
sének kiegészítésére állam segélykérés. Az egyházközség 
1911. augusztus 27-ikén Sándor Izabellát évi 1200 korona törzs
fizetéssel választotta meg tanítónőnek. A törvényhozás az 1913. 
évi XVI. t.-cz. 4-ik §-ában a felekezeti tanítók kezdő javadalma
zását 1200 koronában állapította meg, s kimondotta, hogy a 
nőtanítók a kezdő javadalmazásból 4 évi szolgálat után lépnek 
elő 200 kor. fizetésjavítással a III. fizetési osztály 3-ik fokoza
tába, s megfelelő szolgálati esztendők után fokozatos fizetéseme
léssel a három fizetési osztály fokozatain áthaladva, fizetésük 40 évi 
szolgálat után végül 3200 koronára emelkedik. Sándor Izabellának 
magasabb fizetésre a jogigénye 4 évi szolgálat után 1915. szept. 
1-jén nyílt meg. Mivel az egyházközség nehéz anyagi helyzetében 
a fokozatos fizetésemelést tanítónőjének nem biztosíthatta, tekin
tettel arra, hogy az 1913. évi XVI. t.-cz. 22. §-a szerint, a meny
nyiben az iskolafenntartó az 1907. évi XXVII. t.-cz. rendelkezései 
szerint megállapított szegénysége miatt a tanító fizetésének a 
törvényben megállapított összegek erejéig való kiegészítésére 
nem képes, a tanító fizetésének államsegélylyel való kiegészíté
séért a vall.- és közoktatásügyi miniszterhez fordulhat, az egyház- 
község október 12-ikén Sándor Izabella részére fizetéskiegészítő 
államsegélyt kért.

25. A november 10—13. napjain Budapesten tartott 
egyetem es gyűlésen egyházunk köréből résztvettek hivatal
ból : Korbély Géza esperes-lelkész, egyetemes törvényszéki bíró, 
Mayer Endre theol. akad. dékán, dr. Mikler Károly jogakad. dékán; 
az egyházkerületből megbízó-levéllel kiküldve: Gömöry János 
főgimn. igazgató. Az egyetemes közgyűlést nov. 10-ikén megelőző 
istentiszteleten az egyházi beszédet Korbély Géza esperes-lelkész 
tartotta, s ezen beszédet az egyetemes gyűlés külön füzetben a 
hívek között való terjesztés végett nyomtatásban is kiadta.

26. Polgári leányiskolái felszerelésre és a tanerők 
korpótlékára állam segélykérés. A deczember 17-iki egyház
tanácsülésen elnök bejelentette, hogy a kir. tanfelügyelő novem-
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bér 10. és 11-ikén meglátogatta a polgári leányiskolát és az ezen 
iskolalátogatásról felvett jegyzőkönyv szerint azt javasolta, hogy 
az egyház a szertár felszereléséhez szükséges összegnek, nem
különben a polg. iskolai tanerők részére esedékes korpótléknak 
fedezésére államsegélyt kérjen. Helyeslő tudomásul szolgált.

27. Templomi hangverseny. A decz. 17-iki egyháztanács
ülésen főesperes-lelkész jelentette, hogy a helybeli tanítóképző
intézet, az állami tanítónőképző-intézet növendékei és egyes 
művészek közreműködésével, a hadsereg czéljaira templomi hang
versenyt kíván rendezni. Az egyháztanács a jótékonyczélú hang
versenyre a templomot szives készséggel átengedte.

28. Templomi kályhák megvizsgálása. A decz. 17-iki 
egyháztanácsülésen főesperes-lelkész a templomfűtés rendezése 
végett intézkedést kért, mivel most a fűtéskor nagy füst támad, 
a mi a templom szép festését tönkreteszi. Az egyháztanács azt 
határozta, hogy az egyház költségére a kályhák megvizsgálására 
szakértőt kérjünk a Háufel-czégtől, melynél a kályhákat beszereztük.

29. Láng Klementina-féle alapítvány kamatainak 
kiosztása. Az alapítványnak 1914-ben jóváhagyás végett fel
terjesztett alapító-levelét a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1915. január 14-ikén 166,192. szám alatt kelt rendeletével azzal az 
utasítással küldte vissza, hogy az alapítvány rendeltetési czéljánál 
fogva a belügyminiszter felügyeleti jogköréhez tartozik, az alapító- 
levélben az alapítványt tevő végrendeletének vonatkozó pontja 
szószerint idézendő, az alapítványt kezelő eperjesi ág. hitv. evang.
I. egyháznak pedig ki kell jelenteni, hogy a számadási kivonatokat 
évenként a főfelügyeleti joggyakorolhatása szempontjából a belügy
miniszterhez felterjeszti. Az egyházközség a rendeletnek megfelelt 
s az új alapító-levelet kellő számú példányokban a belügy
miniszterhez jóváhagyás végett felterjesztette s ugyanoda később 
jelentést tett, hogy az alapítványi tőkét hadikölcsön-kötvényekben 
óhajtja elhelyezni. A belügyminiszter 1915. október hó 16-ikán 
116,667. számú rendelettel a néhai Láng Klementina-féle alapítvány 
alapító-leveleit jóváhagyta s utasította az egyházat, hogy az 
alapítványi tőkét és esedékes letéti kamatait a jóváhagyott alapító- 
levél bemutatása mellett a bíró letétből vegye fel és az alapító- 
levél mind a négy példányára vezesse rá, hogy a tőke milyen 
névértékű hadikölcsön-kötvényekben nyert elhelyezést. A jóvá
hagyott alapító-levél bemutatása után az eperjesi kir. járásbíróság
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az eperjesi kir. adóhivatal, mint bírói letétpénztár által őrzött s az 
alapítványhoz tartozó takarékpénztári betétkönyvet kiutalta s az 
alapítvány kamatainak kiosztása lehetővé vált, s az egyházközség 
az Eperjesi LAPOK-ban a pályázatot kihirdette.

A deczember 17-ikén tartott egyháztanácsülésen a Láng 
Klementina-féle alapítvány kamata kiosztásra került. Az alapít
ványi összeg 6300 kor. és 6%-os hadikölcsönbe van elhelyezve. 
A végrendelet szerint a kamat „lehetőleg négy szegény varrónő 
között", az alapító-levél szerint pedig: „négy között lehetőleg 
egyenlő arányban" osztandó ki. Segélyért folyamodott Szereday 
Valéria és Breuer Berta.

Az egyháztanács Szereday Valériának és Breuer Bertának 
egyenként 100-100 kor. segélyt szavazott meg; az időközi ka
matokra nézve pedig felhatalmazta az elnökséget, hogy abból 
azoknak, kik kellően igazolják, miszerint tévedésből nem értesül
tek a segélykiosztásról, de az alapító-levél követelményeinek 
különben minden tekintetben megfelelnek, utólag még segélyt 
adhasson. Ezen határozat alapján a később folyamodó Müller 
Bertának és Wiegner Bertának az egyházi elnökség egyenként 
50 — 50 korona segélyt utalványozott.

30. Reményik Lajos leányának ingyen sírhelye.
A decz. 17-ikén tartott egyháztanácsülés Reményik Lajos tanító- 
képezdei gyakorlóiskolai tanító és az Eperjes városi és vidéki 
testvéregyház kántora elhunyt Anna nevű leányának díjtalan sír
helyet adott.

31. Mórocz Karolina polgári leányiskolái rendes 
tanítónő fizetésem elése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1915. decz. 17-ikén 109,629. számú rendeletével Mórocz Karolina 
polgári leányiskolái rendes tanítónő 1000 kor. fizetésének évi 
2400 koronára való kiegészítésére 1915. okt. 1-jétől évi 1400 kor. 
államsegélyt engedélyezett.

32. Simkovics Mária polgári leányiskolái segéd
tanítónő fizetésem elése. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 1915. decz. 17-ikén 109,607. számú rendeletével Simkovics 
Mária polgári leányiskolái segédtanítónő 580 kor. fizetésének évi 
1600 koronára való kiegészítésére 1915. szept. 1-jétől évi 1020 kor. 
államsegélyt engedélyezett.

33. Belmissziói munkásság. A belmissziói munkát az 
egyházközségben a lelkész, a segédlelkészek, az evangélikus gyám
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intézeti nőegylet, a theológiai belmissziói egyesület, a diakonisszák 
és az egyházközség végzi.

1. A lelkész a böjti időszakban minden csütörtökön böjti 
elmélkedésre gyűjti össze a templomban a híveket; a segéd
lelkészekkel a diakonisszák lakásán hetenként egyszer bibliai órát 
tart; vezeti a nagysárosi fiókegyházban havonként egyszer tar
tatni szokott istentiszteleteket. A hadbavonult katonáknak, annyi
szor a mennyiszer jelentkezők voltak, úrvacsorát osztott, a sebesült 
katonáknak a kórházban dr. Deák Jánossal istentiszteleteket tartott 
és azok között és a dr. Deák János vezetése alatt álló „Eperjesi 
Katona-Otthon" látogatói között imádságos füzeteket és újtestá- 
mentomokat osztogatott szét.

2. Az evangélikus gyámintézeti nőegylet fenntartja a dia
konissza-intézményt és a Szegényekházát, gyakorolja a szegények 
között az irgalmas szamaritánusi szeretet munkáját.

3. A theológiai belmisszió-egyesület segédkezik a vasárnap 
délutáni és a nagysárosi istentisztelet végzésében és vallásos estélye
ket rendez. Betegápolásra kiképzett tagjai az eperjesi Vöröskereszt- 
kórházban foglalkoztak a sebesült és beteg katonák testi ápolásá
val és lelki gondozásával.

4. A diakonisszák gondozzák a gyülekezet szegényeit, ápolás
sal segédkeznek a betegek gyógyításában, erősítik az egyházközség 
tagjai között az együvétartozás érzését. A folyó évben hónapokon 
át az eperjesi Vöröskereszt-kórházban ápolták önmegtagadó oda
adással a háború sebesültjeit és betegeit.

5. Az egyházközség gyámolítja az egyházi sajtót, tagja a 
Protestáns irodalmi társulatnak és a Luther-társaságnak és a 
lelkészi könyvtár részére járatja az evangélikus folyóiratokat.

6. Igen életrevaló intézménynek bizonyult a lelkész támo
gatásával dr. Deák János által létesített és az ő vezetése alatt 
álló és a Kollégium épületében elhelyezett „Eperjesi Katona- 
Otthon", a mely 1915. február 28-ikán kezdte meg működését 
s az egész év folyamán nyitva állott, hogy nemes szórakozást 
és lelki üdülést nyújtson nagyszámú látogatóinak.

34. Ifjúság lelki gondozása. Az ifjúság lelki gondozását 
a lelkész, a segédlelkészek, a tantestületek és a főgimnáziumi és 
tanítóképző-intézeti vallástanár végzik.

1. A lelkész a tanév elején és végén, továbbá október 
6-ikán, a reformáczió emléknapján és márczius 15-ikén ifjúsági
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istentiszteletet tart és a főgimnázium konfirmált ifjúságának úr
vacsorát oszt.

2. Dr. Deák János az állami faipariskola és a gör. kath. 
fiúiskola evangélikus tanulóinak valláserkölcsi nevelésében és 
jellemképzésében buzgólkodott.

3. A polgári leányiskolában a „Magyar Leányok Köre'1, a 
főgimnáziumban pedig a „Thököly Imre-kör" terjeszti az egy- 
házias és hazafias szellemet és ápolja az árvaház és gyámintézet 
támogatásával az áldozatkészséget.

4. A főgimnázium vallástanára adventben és böjtben vallá
sos estélyt rendez, a tanítóképző vaüástanára a gör. kath. tanító
képző-intézetbe és a kir. kath. főgimnáziumba járó evang. tanulók 
vallástanítását végezte.

35. Halottaink. Egy nagy temetővé vált a világ. Idegen 
földön és a hazai cziprus-lombok árnyékában sok jeltelen és 
virágokkal ékesített sír nyílt meg a csatatéren elhullt hősöknek 
és a kórházakban meghalt szenvedőknek. Sohasem volt oly bő 
aratása a halálnak, mint a múlt esztendőben. Sohasem öltött 
annyi özvegy gyászruhát, sohasem zokogott annyi árva az édes
atya után. Sohasem zendült meg oly megrázó erővel a bús elégia: 
„Halnak, halnak, egyre halnak, színe-java a magyarnak''. Kicsi 
egyházcsaládunk küzdő hőseit betakarta szárnyaival az élet angyala 
a csatatéren és a háború egyháztagjaink közül eddig — hála a 
kegyelem Istenének — csak egy áldozatot követelt, a hozzánk 
csatlakozott Szabó Géza kereskedőt, a kit házassága első évében 
szólított ki a boldog családi életből a király és a haza hívó szava 
a csatatérre, a hol megbetegedett és idegen földön elhalt, hogy 
örök emlékezetben éljen mindnyájunk szívében. De a mi temetőnk 
kapui sem maradtak zárva. Megrendítő katasztrófa áldozata volt 
a kicsi Várjon Irén, örök gyászt hagyva hátra szülei szívében. 
Hajadon álmok édes emlékeivel hagyta el a földi élet virágos 
utait Jelenyik Irén. Három évi boldog házasság után szívébe rejtett 
és csalódásra változott remények gazdag kincseivel szállott sírba 
Körtvélyessy István Gézáné. A hivatalos munka elismeréssel 
koszorúzott végzése közben, az élet delén roppant össze Fest Géza 
ereje, kicsi gyermektől, sirató fiatal hitvestől búcsúzva. Nemesen 
megfutott életpálya után nyugalmat keresve, de betegsége miatt 
nem találva, évtizedekre terjedő hűséges és minden időt a köz- 
szolgálatnak szentelő munkásság után húnyt el városunk egykori
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érdemes polgármestere, Krayzell Aladár, s koporsójánál össze
csendült a család, a város, az egyház népének áldó imádsága. 
Rövid esztendők özvegyi gyászának, bújának, keserűségeinek bús 
emlékeivel ment el a minden élőknek útján férje után özvegy 
Boross Zsigmondné. Elfáradva, elbetegesedve búcsúzott el egykori 
munkás életének színhelyétől Scholze Alfréd. Régi nemzetség 
átöröklött nemes tulajdonságaival, fenkölt, művelt leikével és 
nemes szívével hagyott örök emléket az élők között a pihenésre tért 
özv. Dessewffy Lajosné. Megilletődéssel állottunk minden koporsó 
felett. Minden temetéskor megcsendült szívünkben a bús zsoltári 
szózat: „Bizony elmúlik minden mi napunk; megemésztjük a mi 
esztendeinket, mint a beszédet." (90. zsolt. 9.) Mindnyájan a 
temető vándorai vagyunk. A kegyelet fáklyájával virrasztunk 
szeretteink sírja felett. A fájdalomban csak egy vigasztal, a biztató 
prófétai szózat, égi üzenet: „Megelevenednek halottaid". (Es.26., 19.) 
Sötét időkben, sötét gyászunkban ez a hit világoljon lelkűnkben.

36. Komoly idők intő szava. „Áron is megvegyétek 
az alkalmatosságot, mert napok gonoszak." (Ef. 5., 16.) Az élet 
értékét a hűség, az önfeláldozás határozza meg. Mennél nehezebbek 
az idők, annál nagyobb odaadással kell állani őrálló helyünkön, 
hogy a mi munkánk is a nemzet, az egyház szellemi, anyagi 
gazdagságát és lelki erejét növelje. Mennél több szenvedőt látunk 
magunk körül, annál több szeretetet kell kiaknázni szívünkből, 
annál többet kell megtagadni magunktól, hogy sokat adhassunk 
vigasztalásban és segítségben másoknak. Véreink, hőseink a 
halálban is életet találnak, mert emlékezetük élő szellemi erővé 
válik az egymást felváltó nemzedékek lelkében. Mi az életet is 
halállá változtatjuk, ha annak nagy czéljairól megfeledkezünk, s 
kóros lelki álomba merülünk. Kivétel nélkül egyaránt mindnyá
junknak szól az égi üzenet: „Serkenj föl, a ki aluszol és támadj 
fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus". (Ef. 5., 14.) Azért 
ha a komoly idők intő szavát halljuk, ne keményítsük meg a 
mi szíveinket!

Eperjes, 1916. február havában.
K o rb é ly  G éza,

esperes-lelkész.
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B) Gyűlések statisztikája.

Közgyűlést tartottunk: márczius 21-ikén. Egyház- 
tanácsülés volt: márczius 19-ikén és deczember 17-én. 
Iskolaszéki ülés volt: február 23-ikán, május 17-ikén, 
május 28-ikán és október 21-ikén. A számvizsgáló-bizott
ság  február 24-ikén tartotta ülését. Az adókivető-bizottság 
márczius 6-ikán végezte teendőjét. A közös templomreno- 
váló-bizottság márczius 12-én tanácskozott.
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i. Elemi nép- és polgári leányiskolánk.

A) Az 1914/15-ik tanév folytatólagos adatai.

Egyházunk elemi nép- és polgári leányiskolájára vonatko
zólag az 1914,15. iskolai évnek a múlt évi Évkönyvben már fel
sorolt fontosabb történeti adatait a következő jelentésemmel 
egészítem k i:

1. Változás az iskolaszéki elnökségben. Még az 1914. évi
június 21-ikén tartott egyházi tisztújító-közgyűlés sajnálattal vette 
tudomásul dr. Mikler Károly jogakad. dékán úrnak 11 évig viselt 
iskolaszéki elnöki tisztségéről való lemondását és helyébe egy
hangú lelkesedéssel dr. Flórián Károly jogakadémiai tanár urat 
választotta meg. Dr. Mikler Károly iskolánk fejlesztése körül 
nagy szeretettel buzgólkodott s az iskolaépítés nehéz munkájából 
is hűséggel kivette részét, miért is az egyház érdemeinek teljes 
elismerését hálás szívvel jegyzőkönyvébe iktatta. E helyütt köte
lességemnek ismerem külön megemlékezni tantestületünk tagjai 
iránt mindenkor tanúsított jóakaratáról, iskolánk beléletét illető 
meleg érdeklődéséről és ezért működéséről úgy a tantestület, 
mint iskolánk volt növendékei mindig hálás szívvel fognak meg
emlékezni. Nem vált meg teljesen tőlünk, mint iskolaszéki 
tag továbbra is részt kíván venni az iskolafejlesztés magasztos 
munkájában.

Dr. Flórián Károlyt a tantestület személyesen még nem 
üdvözölhette új állásában, mert mire az új tanévben a tantestület 
együtt volt, őt a haza iránti kötelessége már a harczmezőre szó
lította, azóta pedig, Przemyslnek az orosz ellenség által történt 
ideiglenes elfoglalása alkalmából hadifogságba került. A tan
testület aggódó szívvel várja vissza új elnökét, hogy az édes
atyjától örökölt buzgó egyházszeretetével mielőbb megkezdje 
működését. Addigra is az iskolaszék legutóbb tartott ülésén 
nt. Draskóczy Lajos theol. akad. tanár urat választotta meg iskola
széki helyettes elnöknek, a ki a nála megszokott ügyszeretettel és 
tapintattal elnökölt az évzáró vizsgákon.

V I .
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2. A tanítás folytatása és a tanév befejezése. A
városban elterjedt járványos betegségek és az iskoláknak katonai 
beszállásokra való igénybevétele miatt a tanítást teljes négyhavi 
szünet után csak január 21-ikén kezdhettük meg újra és a tanévet 
alig 5-havi tanítás után, ugyancsak hatósági rendeletre, már 
június 5-ikéig be kellett fejeznünk.

3. A növendékek részvétele a háborúban. Növendé
keink igaz hazafias lelkesedéssel és áldozatkészséggel vettek részt 
a nemzeti nagy munkában. Buzgó tanítónőik vezetése és irányí
tása mellett a női kézimunkaórákon, meg otthon is nagyobb 
mennyiségű hósapkát, csuklóvédőt, talpvédőt, haskötőt, kapczát 
és tépést készítettek a harczban álló, illetve megsebesült katonák 
részére és a Vöröskereszt-kórházban fehérneművarrás és -javítás
ban is segédkeztek. A katonáknak szánt ajándékok a következők:

164 drb hósapka,
223 pár csuklóvédő,
26 drb hasvédő,
6 pár talpvédő,

34 pár kapcza,
6 kg. tépés.

Az egyház és iskola 10,000 korona névértékű hadikölcsön- 
jegyzésén kívül jegyeztünk a polgári leányiskolái segélyalapból 
200 korona és a Magyar Lányok Köre pénztárából 100 korona 
névértékű hadikölcsönt.

A honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala által 
kiadott Ifjúsági Jelvényekből vettek a növendékek 200 darabot 
100 kor. értékben.

A háborúban megvakult katonák részére gyűjtöttek az elemi 
és polgári iskolai növendékek 82 koronát.

A polgári iskolai növendékek kertészkedéséből befolyt 
10 koronányi jövedelmet a honvédelmi minisztérium Hadsegélyző 
Hivatalának küldtük be, rokkant katonák segélyezésére.

4. A növendékek erkölcsi magaviseleté. Magaviselet 
tekintetében növendékeink ellen a lefolyt tanévben komolyabb 
kifogás nem volt. A tantestület éber figyelme mellett a komoly 
idő és az azzal járó bizonytalan helyi viszonyok is közreműköd
hettek abban, hogy növendékeink igaz hazafias érzelmektől át
hatva, a négyhavi szünet okozta mulasztást kettőzött szorgalom
mal és jó magaviselettel igyekeztek kipótolni.

3
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5. A növendékek egészségi állapota. A növendékek 
egészségi állapota egész éven át igen kedvező volt, mégis két 
szomorú halálesetről kell megemlékeznünk. Meghalt Gagyi Erzsé
bet elemi iskolai IV. osztályú tanuló, aki mint árva gyermek a 
Sárosmegyei Jótékony Nőegylet Eperjesi Árvaházában nevelkedett. 
Az árvák atyja január 21-ikén magához szólította a kedves gyer
meket, megszomorodott osztálytársai virágot helyeztek koporsó
jára. Véletlen szerencsétlenség áldozata lett most a szünidőben 
Várjon Irén elemi iskolai IV. osztályú magántanuló. A hirtelen 
csapás annál érzékenyebben sújtotta a gyászoló szülőket, mivel 
a szerencsétlenség alkalmával egy másik gyermekük élete is 
veszélyben forgott, sőt ők maguk is megsebesültek. A korán 
elhúnytat nagy részvét mellett temettük el.

6. Jótékonyság gyakorlása. A 3-ik pontban felsorolt, 
katonai czélokat szolgáló adományokon kívül gyűjtöttek a növen
dékek az Ev. Egyet. Gyámintézet és a rozsnyói árvaház javára 
25 — 25 koronát.

7. Iskolai ünnepélyek, kirándulások. Mivel az iskolai 
ünnepélyek előkészítése hosszabb időt igényel, nekünk pedig 
mindössze csak 5-havi szorgalmi idő állt rendelkezésünkre, azért 
a lefolyt tanévben a szokásos iskolai ünnepélyeket nem tarthattuk 
meg. A márczius 15-ikét templomi istentisztelettel ültük meg, 
mely alkalommal nt. Korbély Géza főesperes-lelkész úr lélek
emelő, alkalmi hazafias beszédet mondott. Iskolai kirándulásokat 
— ugyancsak idő hiányában — nem rendeztünk.

8. Iskolalátogatás. Az elmúlt tanévben az elnökségen 
kívül meglátogatta elemi és polgári leányiskolánkat bártfai Szabó 
Elemér kir. tanfelügyelő úr, január 31-ikén és február 1-jén. A 
tapasztaltak fölött legteljesebb megelégedését fejezte ki.

9. Adomány. Bánó Aladár egyházfelügyelő úr, fiának 
magánvizsgálata alkalmából jótékony czélra 4 kor.-t adományo
zott, amely összeget a tantestület hálás köszönettel az iskolai 
segélyalaphoz csatolta.

10. Könyvtár. Az ifjúsági könyvtár gyarapítására az elmúlt 
tanévben — tekintettel a nehéz időkre — nem használtuk fel az 
ezen czélra egyszersmindenkorra megszavazott évi 100 koronát 
és inkább csak a meglévő könyvállomány jókarban tartására 
szorítkoztunk.
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A közös tanítói könyvtár a Néptanítók Lapja, a Hivatalos 
Közlöny, a Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, a Nemzeti 
Nőnevelés, valamint a Természettudományi Közlöny legújabb 
évfolyamával és az Elemi Népiskolai Enciklopédia III. (utolsó) 
kötetével gyarapodott.

11. Iskolánk segélyalapja. Az iskolai segélyalap vagyona 
a lefolyt tanév végén 230'85 kor. és pedig 200 kor. névértékű 
hadikölcsön és 3085 kor. készpénz. Ezévi apadás 15-99 korona.

12. Vizsgálatok. Az évzáró vizsgálatok a következő rend
ben folytak le:

Június 1-jén a polgári leányiskola I —IV. oszt. ág. hitv. ev. 
növendékeinek vallástani vizsgáját tartottuk meg.

Június 3-ikán d. e. 8 órakor az elemi iskola I —II. vegyes
osztályának és a polg. iskola I. osztályának vizsgálata, 10 órakor 
az elemi iskola III —IV. leányosztályának és a polg. leányiskola
II. osztályának vizsgálata.

Június 4-ikén d. e. 8 órakor az elemi iskola III —IV. fiú
osztályának és a polg. iskola III. osztályának vizsgálata, 10 órakor 
a polg. iskola IV. osztályának vizsgálata.

A polg. leányiskolái vizsgálatokon nt. Draskóczy Lajos koll. 
igazgató úr, mint iskolaszéki helyettes-elnök, az elemi iskolánál 
nt. Liptai Lajos esperességi dékán úr elnökölt.

A tanévet a templomban tartott istentisztelettel fejeztük be, 
mely alkalommal nt. Korbély Géza főesperes-lelkész úr lélek
emelő beszédet és hálaadó imát mondott.

A magántanulók egyik csoportja június 7-ikén vizsgázott 
nt. Liptai Lajos esperességi biztos elnöklete mellett, a másik 
csoport augusztus hó 31-ikén.

13. Ösztöndíjak. Jutalom - ösztöndíjakban részesültek a 
következő jómagaviseletű és szorgalmas növendékek:

a) Az elemi iskolában:
Tóth Aranka I. oszt. t. Sztehlo Eszter-féle 16 korona
Spanner Jolán II. tt tt Thiring-féle 8
Weiszer Erzsébet II. tt tt Mosánszky-féle 8 „
Frenyó Ida III. ti » Thiring-féle 8
Klein Márta III. II II Vandrák-féle 12 „
Peskó Erzsébet IV. ft tt Leányegyleti 8

3*
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b) A polgári iskolában :
Chalupka Ilona I. oszt. t. Zelenka-féle 8 korona.
Oszvald Erzsébet I. u ti Herfurth-féle 20 ti
Tomasek Ilona I. n 11 Kubinyi-féle 20 11
Kuhlöfl Ilona II. II ti Sztehlo-féle 20 II
Olejár Jolán II. II ti Herfurth-féle 20 II
Sándor Magda II. II 11 Oeschger-féle 8 II
Szkletiár Ilona II. II II Herfurth-féle 20 ti
Reményik Olga III. )1 II Sztehlo-féle 20 II
Szabó Margit III. ti II Herfurth-féle 20 II
Szánik Aranka III. ti II Kubinyi-féle 20 II
Fleischer Aranka IV. tt II Schroepfer-féle 20 II
Medzihradszky Irén IV. ti II Meliórisz-féle 20 II
Szlávik Klára IV. tt II Herfurth-féle 20 11

14. A Magyar Lányok Köre. Az eperjesi ág. hitv. ev. 
polg. leányiskola Magyar Lányok Köre 1914. szept. 19-ikén tar
totta alakuló-ülését. Az elnök ismertette a kör czélját, felolvastatta 
az alapszabályokat, melyeket a kör minden egyes tagja magára 
nézve kötelezőnek ismert el.

Az alakuló-gyűlésen választatott meg a kör tisztikara is. 
Titkár lett: Fleischer Aranka IV., főjegyző Strausz Éva IV., al
jegyző Peskó Lenke III., pénztáros Szlávik Klára IV. ellenőrök 
Herz Kató IV. és Reményik Olga III., könyvtárosok Gonda 
Piroska és Dzurik Olga IV., Árje Ilona és Benyovits Lea III., ren
dezők Bergmann Regina és Rothmann Ilona IV. oszt. növendékek.

A körnek 54 rendes és 63 pártoló-tagja volt. Előbbiek a 
polg. leányiskola III —IV. oszt. növendékei, utóbbiak az első és 
második oszt. növendékei sorából. A rendes tagok, az elnök 
vezetése mellett, minden második szombat délután 2 órakor 
gyűlést tartottak. Összesen 1 alakuló-, 7 rendes, 1 rendkívüli és 
1 zárógyűlést tartott a kör. Ezen gyűléseken nélia a tantestület 
egyes tagjai is résztvettek. A rendes tagok 10 szavalatot adtak 
elő, melyek közül 8 az első, 1 a második fokot kapta, 1 szava
latot tudomásul vett a kör. (I. fok dicséretes, II. fok jól sikerült,
III. fok sikerült.) A szépolvasás gyakorlása czéljából kiváló szer
zőktől felolvastatott 4 munka. Voltak egyesek, a kik önálló mun
kájukat olvasták fel. Ilyenek voltak: Herz Kató: „Körültekintés a 
háborúban" és „ítélet", Neumann Lenke: „Háborús epizódok" 
czímen írtak sikerült dolgozatokat.
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A műsorokat élénkebbé és változatosabbá tette 2 színdarab, 
1 dialóg és 2 monolog.

A kör tagjai áthatva a mai viszonyok jelentőségétől, össze
jöveteleiken minden alkalommal a kor hangulatának megfelelően 
munkálkodtak.

A kör azon tagokat, kik munkásságuk, buzgalmuk és élénk 
érdeklődésük által kitűntek, dicséretben részesíti. Dicséretre érde
meseknek találtattak: Fleischer Aranka titkár, Strausz Éva jegyző, 
Szlávik Klára pénztáros, Herz Kató ellenőr, Bergmann Regina 
és Rothmann Ilona rendezők, Gonda Piroska és Dzurik Olga
IV. oszt. növendékek.

F l e is c h e r  A r a n k a ,
titkár.

A Magyar Lányok Körének 1914/15. évi számadása.
Bevétel: K. f. Kiadás: K. f.

1. Maradvány a múlt évről 266 99 1. Hósapkák, érmelegítők és
2. Tagsági díj az 1. o. növ. 22 - haskötőkhöz való pamut,
3. w a 3 II. 0. w 25 - illetőleg flanel 1 beszerzése 30 -
4. ;/ n 3. III. 0 . II 38 - 2. Előjegyzés egy 100 kor.
5. ii ii íi IV. o. a 58 - névértékű hadikölcsön-
6. Más bevétel..................... -  80 kötvényre......................... 97 50
— 3. Folyóiratok előfizetése .. 16 80

\ 4. ,, beköttetése.. 3 60
\ 5. „Honmentők" című szin-

\ darab................................ 6 90
\ 6. Kék csomagolópapír,

\ vignetta ......................... 6 50
\ 7. Egyéb kiadás ................. 1 10

\ 8. Egyenleg, mint pénztári
\ maradvány ..................... 248 39

Összes bevétel .. 410 79 Összesen .. .. 410 79
A kör vagyona: Készpénzben.......................................................  248'39 korona

Hadikölcsön-kötvényben ...............................  100’-  korona
Összesen .. 348 39 korona.

Simkovics Mária, Fleischer Aranka, Szlávik Klára,
elnök. titkár. pénztáros.

Strausz É va, H erz Kató, Reményik O lga,
jegyző. ellenőrök.
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B) Tanulóinkról való általános áttekintésaz 1914/15.tanévben.

A tanulók
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osztály osztály osztály

1. Általános áram-
lat szerint:

Beíratott összesen .. 15 11 15 19 60 14 18 16 18 66 126 43 52 40 35 170 2 9 6
Magántanuló volt .. 1 1 - - 2 - 1 1 1 3 5 3 3 7 6 19 24
Évközben kimaradt.. 2 1 2 2 7 2 2 3 2 9 16 1 — 1 _ 2 18
IVleghalt ................. - - - - - - - 1 1 1 — - - _ 1
Év végén maradt .. 13 10 13 17 53 12 16 13 15 56 109 42 52 39 35 168 2 77

2 . Vallás szerint:
Ág. hitv. evang....... 12 6 6 10 34 7 12 10 10 39 73 16 16 12 8 52 125
Ref............................. 3 4 5 4 16 1 4 4 1 10 2 6 _ 1 1 _ 2 28
U nitárius................. — 1 - - 1 — — — _ • - 1 _ _ — _ _ 1
Róni. kath................ — - 4 4 8 4 1 2 2 9 17 2 2 2 1 7 24
Gör. kath................. — - - 1 1 1 1 — 1 3 4 2 4 2 8 12
Izraelita..................... - - - - - 1 - - 4 5 5 25 31 21 24 101 106

3 . Anyanyelv szerint:
2 9 6

Magyar..................... 15 11 14 17 57 13 18 15 14 60 117 36 50 33 32 151 2 6 8
Német .............  .. .. — — — — — 1 — — 3 4 4 7 2 6 3 18 22
Tót............................. - - 1 2 3 - - 1 1 2 5 - - 1 - 1 6

4 . Szülők lakóhelye
2 9 6

szerint:

Helybeli ................. 15 11 14 16 56 14 17 15 16 62 118 34 42 28 23 127 24 5
Vidéki ..................... - - 1 3 4 - 1 1 2 4 8 9 10 12 12 43 51

2 9 6
5. Tanulmányi ered
meny a tanév végén:
K itűnő ..................... 5 3 2 2 12 2 4 4 3 13 25 _ _ _ — _ 2 5
Jeles ......................... 2 1 4 3 10 4 7 3 5 19 29 5 8 10 7 30 59
Jó ............................. 1 3 4 6 14 2 2 2 6 12 2 6 19 18 10 18 65 91
Elégséges................. 4 1 3 6 14 2 2 1 1 6 20 12 22 13 9 56 76
Elégtelen................. 1 2 - - 3 2 1 3 - 6 9 6 4 6 1 17 2 6

6 . Előmenetel sze- 2 7 7

rint:
Felsőbb osztályba

léphet ................. 12 3 13 17 50 10 15 10 15 50 100 36 48 33 34 151 251
Javító-vizsgára bo-

csátható ............. 1 2 — — 3 1 1 2 _ 4 7 6 4 6 1 17 24
Osztályismétlésre

utasíttatik............. - - - - - 1 - 1 - 2 2 - - - - - 2
2 7 7
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C) Iskolai adatok a folyó 1915/16. tanévről.

A folyó 1915/16-iki tanévre vonatkozó beiratások szept. 1.,
2. és 3-ik napjain eszközöltettek. Az elemi iskolába felvétetett 121, 
a polgári leányiskolába 212 növendék. A tanulók száma — a múlt 
évihez viszonyítva — az elemi iskolában 6-tal apadt, a polgári 
leányiskolában pedig 42-vel emelkedett.

A javító- és felvételi vizsgálatok szept. 1-jén tartattak meg.
A tanévet szept. 4-ikén nyitottuk meg az iskolában, mely 

alkalommal a polgári iskolai növendékek előtt az igazgató buz
dító beszéd kíséretében felolvasta a házirendet és a fegyelmi 
szabályokat, az elemi iskolában az igazgató megbízása folytán 
Sándor Izabella tanítónő tartotta meg a megnyitó-beszédet. A tan
évet megnyitó templomi istentisztelet szept. 15-ikén tartatott meg, 
mely alkalomból nt. Korbély Géza főesperes - lelkész úr lelkes 
beszédben szorgalomra serkentette az ifjúságot és áldásért könyörgő 
imát mondott. A rendes tanítás szept. 6-ikán vette kezdetét.

A polgári leányiskolái 5-ik tanszék megüresedése folytán 
a folyó tanévben az énekórák ellátására ismét Hoffmann Olga 
zenetanítónő volt szives vállalkozni, a kézimunka-tanítást a III. és
IV. osztályban Lehoczky Ida oki. gazdasági tanítónő látja el, 
Ugyancsak mint óraadó, a többi 8 heti órát pedig a kötelező 
óraszámon belül az intézet rendes alkalmazásban levő tanítónői 
vállalták el.

Okt. 4-ikén, mint a király Őfelsége névnapján a tanítás 
úgy az elemi, mint a polgári iskolában szünetelt. Okt. 6-ikán az 
aradi vértanúk, nov. 19-ikén boldogemlékű Erzsébet királyné 
emlékére a polgári iskolai növendékek ünnepélyt rendeztek, mely 
ünnepélyeken nt. Draskóczy Lajos és nt. Korbély Géza iskola
széki elnök urak is résztvettek. Az előbbin Simkovics Mária polg. 
iskolai tanítónő, az utóbbin Neumann Erzsébet IV. oszt. növendék 
tartotta az emlékbeszédet.

Okt. 6-ikán, a nemzeti gyászünnepen nt. Korbély Géza 
lelkész úr a templomban istentiszteletet tartott, a melyen növen
dékeink is résztvettek.

Növendékeink a folyó tanévben is nagy buzgalommal ki
veszik részüket a háborús vonatkozású nagy nemzeti munkából.
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A harcztéren küzdő vitéz katonáink karácsonyi megajándéko
zására gyűjtöttek az elemi iskolában 63 kor. 50 fill.-t, a polgári 
leányiskolában 85 kor. 86 fill.-t, a 149 kor. 36 fillérnyi összeget 
a hadügyminisztérium Hadsegélyző Hivatalának küldtük be; 
azonkívül hoztak a növendékek nagymennyiségű dohányt, cziga- 
rettát, szivart, pipát, gyufát, teát, teasüteményt, csokoládét, rumot, 
likőrt, zsebkést, zsebtükröt, pénztárczát, zsebkendőt, írószereket stb., 
mintegy 370 kor. értékben. Ezeket a tárgyakat a Vöröskereszt
egylet eperjesi fiókjának adtuk át, Eperjes város háziezredének 
megajándékozására. Az elemi és polgári iskolai növendékek 
összesen 8500 koronányi hadikölcsönt jegyeztek. A jegyzés utáni 
VaVo-os jutalékot, mely a tantestület egyes tagjainak kölcsön- 
jegyzése utáni jutalékkal együtt 59 kor. 50 fill.-t tett ki, a Vörös
keresztegylet eperjesi fiókjának adományoztuk. Ruhaneműeket és 
gyermekjátékszereket is adakoztak növendékeink, ezeket a hadba- 
vonult családapák szegénysorsú gyermekeinek adományoztuk; a 
helybeli Vöröskereszt-kórház czéljaira 16 kg. tépést készítettek; 
6'50 kg. súlyú szederlevelet gyűjtöttek; 9 kg. súlyú pamutból 
térd- és csuklómelegítőt készítettek és 20 kg. fémet gyűjtöttek, 
mely utóbbit a város rendőrkapitányi hivatalának adtuk át.

A polgári iskola I. osztályú növendékei Blaschek Mária 
tanítónő vezetése mellett megtekintették a helybeli Zimmermann 
Osiás-féle malomüzemet, Jelenik Emma tanítónő kalauzolása 
mellett pedig a város nevezetességeit.

Iskolánk belélete iránt meleg érdeklődést tanúsított nt. 
Draskóczy Lajos iskolaszéki helyettes elnök úr, a ki különösen a 
polgári iskola egyes osztályaiban többször meghallgatta a tanítást. 
November 10. és 11-ikén bártfai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő 
úr látogatta meg polgári leányiskolánkat, mely alkalomból teljes 
megelégedését fejezte ki a tantestület működését illetőleg.

A karácsonyi szünidőben két polgári iskolai magántanuló 
vizsgázott nt. Korbély Géza főesperes-lelkész úr elnöklete mellett.
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D) Tudnivalók az 1916/17. tanévre.

1. A tanulók felvétele. Az 1916/17. iskolai évre vonatkozó 
beiratások szeptember 1., 2. és 4. napján d. e. 9 —12-ig fognak 
eszközöltetni az iskolahelyiségekben. A beiratásnál a növendékek 
szüleik vagy azok helyettesei kíséretében jelenjenek meg. A felsőbb 
osztályba lépő volt növendékeink csak az elmúlt tanévről szóló 
iskolai bizonyítványt, a más iskolából jövő új növendékek azon
felül még születési bizonyítványukat, himlőoltási, illetve újraoltási 
bizonyítványukat is tartoznak bemutatni.

Az elemi iskola I. osztályába oly tanulók vétetnek fel, kik 
a 6-ik évet már elérték, vagy kellő fejlettség mellett a folyó év 
végéig el fogják érni.

A polgári iskola I. osztályába felvétetnek azon tanulók, a kik 
az elemi iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. Azok, a kik az 
elemi iskola V. vagy VI. osztályát jó sikerrel végezték, felvételi 
vizsga alapján felvehetők a polgári iskola II., illetve III. osztályába 
rendes tanulóknak, azonban mint magántanulók csak az I. osztályba 
vehetők fel.

Azon magántanulók, a kik nem a tanév elején iratkoztak be, 
csak felsőbb hatósági engedélylyel tehetnek magánvizsgálatot. 
Az erre vonatkozó kérvények legkésőbben 8 héttel a vizsga előtt 
az iskola igazgatójánál nyújtandók be.

2. Felvételi és javító-vizsgálatok. A polgári iskolára 
vonatkozó felvételi, valamint az elemi és polgári isk. javítóvizs
gálatok augusztus 31-ikén d. u. 2 órakor fognak megtartatni.

3. Iskolai illetékek. Az elemi iskolában a tanítás ingyenes. 
Szlöjdanyagra fizet minden növendék 1 koronát, ifjúsági és tanítói 
könyvtárra 50 fillért és értesítőre 50 fillért.

A polgári iskolánál fizetendő: tandíj 28 korona, idegen 
növendékek után 52 kor., tanári nyugdíjintézeti járulék 8 kor., 
tanszerekre 2 kor., iskolai alapra 2 kor., évi értesítőre 50 fillér. 
Franczia nyelv tanításáért fizetendő évi 30 korona.

Idegen növendékek alatt azok értendők, kiknek szülei vagy 
gyámjai egyházunknál adót nem fizetnek.

A tandíj félévenként előre, a többi díjak az év elején egy
szerre fizetendők.
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Magánvizsgálatokért az elemi iskolában osztályonként 
15 kor., a polg. leányiskolában az egész évi tandíjon és egyéb 
járulékokon kívül még 30 kor. vizsgálati díj fizetendő. A pót- 
és javító-vizsgálatok díjmentesek. Felvételi vizsgálat díja a polgári 
leányiskolánál 20 korona.

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

D u r s t  G y ő z ő ,
ezidei igazgató.
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ii. Női kereskedelmi szaktanfolyam.
1. Polgári leányiskolánkkal kapcsolatban szervezett, az 

Eperjesi Kereskedők Társulata által fenntartott női kereskedelmi 
szaktanfolyamon az 1915/16. tanévben eddig zavartalanul történ
hetett a tanítás.

Miután az 1914/15. tanévben egy hónapi tanítás után — a 
városunkban fellépő ragály, majd a fenyegető orosz invázió miatt 
bekövetkezett hosszú szünet után — a tanfolyamot nem nyitottuk 
meg, az 1915/16. tanévre oly nagy számban jelentkeztek a hall
gatók, hogy a későbben jelentkezők közül többet vissza kellett 
utasítanunk.

Szeptember 2-ikán és 3-ikán tartott beiratások alkalmával 
felvétetett 40, később főigazgatói engedélylyel 6 növendék. Ezek 
közül Kurth Dóra felvételi vizsgát tett sikerrel. A tanfolyam 
ünnepélyes megnyitása szept. 7-ikén volt, a mikor az igazgató a 
tantestület jelenlétében buzdító szavakat intézett a hallgatókhoz.

A tantestület tagjai közül Lichtig Artúr ügyvéd úr orosz 
fogságba került, Schöpflin Géza koll. főgimn. tanár úr katonai 
szolgálatot teljesít. Óráikat a tantestületi tagok látják el.

2. Az 1916/17. tanévre vonatkozó értesítés. A női keresk. 
szaktanfolyam czélja az, hogy a polg. iskolát végzett leányokat 
azokra a kereskedelmi és irodai főbb ismeretekre és gyakorlati 
ügyességek elsajátítására tanítsa, a melyekre az életben a nőnek, 
mint könyvvivőnek, pénztárnoknak, levelezőnek vagy egyéb üzleti 
alkalmazottnak, akár mint az apa vagy férj helyettesítésénél, akár 
a háztartásban is szüksége van.

A női keresk. szaktanfolyam tartama egy iskolai évre terjed. 
A tanfolyam tannyelve magyar.

A női keresk. szaktanfolyamon kötelező tárgyak: a kereske
delem ismertetése, kereskedelmi levelezés és irodai munkák, 
német kereskedelmi levelezés; könyvvitel; kereskedelmi számtan, 
kereskedelmi földrajz a fontosabb árúk ismertetésével; szépírás, 
gyorsírás, gépírás.

Felvétel: A női kereskedelmi szaktanfolyamba felvehetők 
azok, a kik a polgári vagy felsőbb leányiskola avagy a gimná
zium negyedik és a kik a felsőbb népiskola második osztályát 
sikerrel végezték.



44

Az iskolázottságukat bizonyítványnyal igazolni nem tudó, 
tizenhatodik életévüket betöltött nők felvételi vizsgálat alapján 
vehetők fel. E felvételi vizsgálatért 20 kor. fizetendő.

A felvételi vizsgálat anyaga és tárgyai: a magyar nyelv 
ismerete, mondat- és alaktani alapon, biztosság a helyesírásban 
és megfelelő fogalmazóképesség; a német nyelvben olvasás, írás, 
könnyebb német szöveg megértése; a számtanban biztosság a 
négy alapműveletben, egész- és törtszámokkal és jártasság a 
hármasszabály alkalmazásában; a földrajzban Európa ismerete, 
különös tekintettel Magyarországra, továbbá Amerika és Ázsia 
általános vonásokban, Afrika és Ausztrália átnézetben.

A beírások a tanfolyamban szept. 2. és 3. napján délután 
3 — 5 óráig lesznek. Előjegyzések a tanfolyamba június 30-ikáig 
történhetnek; a jelentkezés alkalmával 10 korona beiratási díj 
fizetendő. Előjegyzés írásban is történhetik az iskolai bizonyítvány 
és a beiratási díj beküldésével. Azok, a kik nem jegyeztetik 
magukat elő, csak akkor számíthatnak felvételre, ha az engedé
lyezett létszám az előjegyzettekből nem kerülne ki.

A női keresk. tanfolyamban a felvételi vizsgák jún. 30-ikán 
és szept. 4-ikén tartatnak. A tanítás szept. 11-ikén kezdődik.

A növendékek 10 kor. beiratási és 140 kor. tandíjat fizet
nek. Ez utóbbi negyedévi vagy havi részletekben is fizethető.

M ó ro cz  K aro lin a ,
a szaktanfolyam igazgatója.
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Az eperjesi evangélikus gyámintézeti Nőegylet.
A) A nőegylet vezetősége.

Tiszteleti tagok. — Tisztviselők. — Választmány.
Tiszteletbeli elnök: özv. Zelenka Pálné; tiszteletbeli alelnök: 

SchönwiesnerJánosné; tiszteletbeli választmányi tagok: özv.Jármay 
Béláné, Meliórisz Ilka, özv. Szénássy Sándorné és Vandrák Vilma.

Elnök: dr. SztehloJánosáé; alelnökök: özv. Zavatzky Szilárdné 
és Vogel Béláné; titkár: Mayer Endre; pénztáros: Vogel Béla; 
jegyző: Matherny Gusztáv.

Választmányi tagok: hivatalból az eperjesi ev. I. egyház 
képviseletében Korbély Géza főesperes-lelkész; továbbá az egye
sület tisztviselői s a következő választmányi tagok: dr. Balpataky 
Imréné, Bielek Lászlóné, Csengey Gusztáváé, Draskóczy Lajosné, 
Farkas Lajosné, Frenyó Lajosné, Gömöry Jánosné, Halbsch 
Gusztáváé, Korbély Gézáné, özv. Krayzell Jenőné, Liptai Lajosné, 
Maiéter Gyuláné, Mayer Endréné, Meliórisz Ilka, dr. Mikler 
Károlyné, Molitorisz Istvánná, dr. Mosánszky Tituszáé, dr. Oszvald 
Tivadarné, Peskó Ödönné, özv. Puchert Gyuláné, Raab Jánosné, 
özv. Sarudy Vilmosáé, Slajchó Mihályné, Schönwiesner Jánosné, 
Schroepfer Antalné, Szutórisz Frigyesné, özv. Zelenka Pálné, 
Flachbarth Jenőné (N agy sáros), Nemes Károly né (T ótsóvár), Gerhard 
Béláné, Schöpflin Gézáné. Póttagok: Klemens Jánosné, dr. Bánó 
Dezsőné, Kjobusiczky Béláné, dr. Deák Jánosné, Borsody Károlyné, 
dr. Weiszer Emilné.

Számvizsgáló-bizottsági tagok: Schönwiesner János, Gömöry 
János és Peskó Ödön.

A közgyűlésnek tagja minden nőegyleti tag. Az egyházunk 
képviseletében tagja Korbély Géza főesperes-lelkész, Schönwiesner 

János egyházi gondnok és Thrór Gyula presbyter.

B) A nőegylet 1915. évi története.
1. Az 1915. év Nőegyletünk történetében rendkívüli módon 

éreztette hatását, mert az 1914. évben kitört véres világháború 
szinte lehetetlenné tette, hogy eredeti hivatásának szentelje műkö
dését. Nőegyletünk tagjai a haza hívó szózatára hallgatva és saját

V I I .
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ösztönüket követve, a háború szörnyű pusztításaival járó szenve
dések s társadalmi bajok enyhítésére s megszüntetésére áldoztak 
pénzt, időt, fáradságot, munkát s különböző adományokat; mind
egyik annyit, a mennyit tehetett.

Eperjes közvetlen közelsége a harcztérhez, az oroszok be
törése Sárosvármegyébe, az előlük menekülők ezreinek jajveszéklő 
szenvedései s nélkülözései, a keresztülvonuló vert csapatainknak 
állapota, a kórházakban ápolt sebesült és fertőző betegségekben 
fekvő honfitársaink szenvedései, az özvegységre és árvaságra 
jutottak és a tehetetlen bénaságra és vakságra kárhoztatott hősök 
látása irgalmasságra, könyörületre, részvétre, adakozásra, segítség- 
nyújtásra s betegápolásra késztette egyletünk tagjait.

Ily viszonyok között alig akadt olyan, a ki a helyi kór
házakban és a katonai segélyakciókban közre nem működött 
volna. Igen sokan résztvettek a helybeli vöröskereszt-egyleti 
kórházban mint annak vezetői, ápolói, vagy valamely a katonák 
állapotának s helyzetének javítását és könnyítését czélzó moz
galomnak tevékeny közreműködői. Mások a vármegyeházára 
jártak s ott fáradoztak a katonai kórházakban elhelyezett beteg 
és sebesült katonák érdekében megindult többféle hazafias mun
kásságban. Többen kitüntetésben is részesültek egyleti tagjaink 
közül. Örvendünk a nekik juttatott kitüntetésüknek s itt is üdvö
zöljük őket fáradhatatlan munkájukért. De hasonló érzelmekkel 
s indulattal viseltetünk azok iránt, a kik kitüntetést nem kaptak, 
bár viszonyaikhoz képest szintén sokat tettek. Az Isten kinek- 
kinek munkáját és szívének indulatát jól ismeri s nem a külső, 
hanem a belső szerint ítél.

2. Sok bajt okozott a szegényekháza. Fizetéses lakóit ki 
kellett cserélni, mert életmódjukkal sok panaszra szolgáltattak 
okot. Ezek a két utczai szobában laktak. Az udvari szobákban 
ingyenes egyházi szegények laknak. Egyikük, Gergelyi Klotild, 
Kisszebenben rokonainak látogatásakor meghalt. Az itt gondo
zott szegények száma 3 felnőtt és 3 gyermek. Ezeknek fűtésre- 
valót is ad és havi segélyezéséről is gondoskodik nőegyletünk. 
Városunk az 1915. évben is 2 öl fát adott a szegényekháza 
fűtésére. Nagyobb számmal vannak olyan szegényeink, a kik 
nem a szegényekházában, hanem kívül a város egyes részeiben, 
szegényes viskókban és olykor egészségtelen szobákban, de 
szivesebben laknak így, mint a szegényekházában, részint álszé
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gyenből, részint a szegényekháza épületének alkalmatlansága és 
rozoga állapota miatt.

Sajnos, most még kilátásunk sincsen, hogy rövid időn belül 
hozzákezdhetnénk a tervbevett építkezéshez, a melyet egy adott 
kellemetlen esetből kifolyólag a városházán is meg kellett Ígérni. 
Lesznek rokkantak, lesznek elhagyatott hadiárvák, segélyre szoruló 
özvegyek s a véres háború következményekép egyéb segítségre 
szorultak, a kiket felkarolnunk kellene. Szegényházunk alkalmat
lan az ilyeneknek felkarolására!

Régi terveink is csak a messze homályból tekintenek felénk.
3. Nőegyletünk tagjai sorában alig volt változás, számuk 

201-et tesz, kik közül 187 rendes és 14 pártoló-tag. Teaestélyt 
nem rendeztünk; ennek rendezési munkája és aggodalma nem 
terhelte buzgó nőinket; a karácsonyi ünnepélyes felruházást is 
elhagytuk ez évben; a szokásos őszi varrási órákat nem tudták 
volna nőink betartani. Egyes gyermekeket azért mégis segélye
zett egyesületünk, a kiket elemi iskolai tanítóink segélyezésre 
ajánlottak. Segélyeztünk összesen 5 gyermeket, a kiknek lábbelit 
adtunk összesen 98 kor. értékben.

Ezeken kívül segélyben részesültek a karácsonyi ünnepek 
alkalmával a szegényekházában lakó és havi segélyben részesülő 
szegényeink is, még pedig öten 10—10 koronával, egy pedig 
5 koronával, kaptak összesen 55 koronát. Sajnos, a nehéz s drága 
időben oly segítséget nem tudtunk adni, mint a minőre szegé
nyeink rászorulnak. Jövedelmünk nem áll arányban a segélyezési 
szükséglettel. A karácsonyi segélyezésre összesen 153 koronát 
fordítottunk.

Havi segélyben a következők részesültek: Lyorko János, 
Béres György, Gergelyi Klotild és Andrasko Mária 6 koronával, 
Szereday Valéria és Buro Georgina 10—10 kor.-val, összesen 
524 kor. Ezeken kívül egyesek időnkénti s meg nem határozott 
összegű segélyben is részesültek.

4. Diakonissza-ügyünk a nagy időkben szintén megérezte 
a nehéz küzdelemnek súlyát. Alighogy kiütött a váratlan háború, 
a pozsonyi anyaegyház részéről megtörtént az intézkedés, hogy 
vz egyik diakonisszát sebesült katonák ápolására adjuk át. Nőegy- 
ietünk azonban dr. Holénia városi főorvos kérésére mind a két 
diakonisszát, Mohay Bertát és Kundingen Erzsébetet a helybeli 
vöröskereszt-egyleti kórháznak engedte át hivatásos ápolónőknek
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díjtalanul, a mit az anyaház is helyeselvén, mindketten 1914. évi 
aug. 30-ikán mentek be a nevezett kórházba s ott maradtak 
egészen november végéig, a mikor az oroszok betörése miatt az 
összes katonai kórházakat kiürítették s a betegeket más, meg
felelőbb vidékre vitték le. Decz. 2-ikán diakonisszáink is elmene
kültek a városból a pozsonyi anyaházba, a mikor már lehetet
lenné vált az itt-tartózkodás az oroszok bevonulása s közeledése 
miatt, a mit a folytonosan erősbödő ágyúdörgés jelzett. Mohay 
Berta már decz. 20-ikán visszajött s 1915. jan. 11-ikén újból belépett 
a vöröskereszt-egyleti kórházba, a hol febr. végéig működött. 
Innen kilépvén, rövid ideig az egyházban teljesítette diakonissza
kötelességeit; de már márcz. 19-ikén a katonai kórház fertőző
osztályába lépett, a hol rendkívüli tevékenységet fejtett ki a 
barakkokban elhelyezett s ápolt súlyos betegek között. Kundingen 
Erzsébet csak április 6-ikán tért vissza az anyaházból, de vissza
térése után rögtön ő is belépett a fertőzőbetegek kórházába, a 
hol mindketten június közepéig maradtak. Miután július 9-ikén 
Mohay Berta eltávozott, helyét már július 21-ikén Neumann 
Karolin foglalta el, s ettől fogva ez utóbbi egyedül maradt 
barakkórházi ápolónőnek 1915. aug. 22-ikéig. Összesen 231 na
pon és éjszakán át ápoltak diakonisszáink a vöröskereszt-egyleti 
és katonai barakkórházakban. A katonai hatóság nagy elismerés
sel nyilatkozott a két diakonissza rendkívüli tevékenységéről, 
minélfogva a Vöröskereszt-egylet kormányzó főhatósága úgy 
Mohay Berta, mint Kundingen Erzsébet diakonisszanővéreknek 
a vöröskereszt-egyleti elsőosztályú ezüstérmet adományozta hadi- 
ékítménynyel díjmentesen. Az eltávozott Berta nővérnek pos
tán kézbesítettük a kitüntető érmet, Kundingen Erzsébetnek 
nőegyleti közgyűlés keretében rögtönzött ünnepélyes formában. 
Mindkettőt üdvözöltük s kértük Isten áldását további humanisz
tikus működésükre. Mohay Bertának azonfelül szívélyes s őszinte 
köszönetét mondottunk Eperjesen kifejtett lelkiismeretes munkás
ságáért; a helyébe jött Neumann Karolint pedig most is szere
tettel üdvözöljük körünkben.

Kórházi ápoláson kívül, a mikor lehetett, magánbetegeket 
is ápoltak, és pedig 1914. évben 13 beteget 113 nappal és 103 
éjjel. Az ápoltak közül volt 6 ev., 4 kath. és 3 izr. vallású; 
eperjesi illetőségű 11, vidéki 2. Az 1915. évben szintén 13 bete
get ápoltak 108 nappal és 127 éjjel. Az ápoltak közül 7 ev., 
5 r. kath. és 1 izr. vallású volt. Egy kisszebeni kivételével a
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többi eperjesi illetőségű. Beteglátogatást végeztek 1914. évben 
127-et, másnemű látogatást az egyháztagoknál 473-at. Az 1915. 
évben beteg- és másnemű látogatást tettek 369 esetben.

Nagy sajnálatunkra a kórházi ápolás miatt fel kellett hagyni 
a cselédek gondozásával, a mely oly szépen indult meg, s annyira 
szükségesnek s áldásosnak bizonyult. Úgyszintén egy ideig szü
neteltek a csütörtöki istenitiszteletek a diakonisszák lakásán, a 
melyeket sokan igen nagy szeretettel szoktak látogatni. 1915. év 
végén újból folytatódtak. Ezen istenitiszteleteket Korbély Géza 
főesperes, dr. Deák János, dr. Obál Béla theol. akad. tanárok és 
Lehoczky Egyed tanítóképző-int. vallástanár végezték, olykor 
egy-egy jelesebb theol. akad. hallgatónak is adva engedélyt ily
nemű írásmagyarázati istenitisztelet tartására.

A háború miatt 1914-ben megszüntetett iparostanoncz-véde- 
’em az 1915. évben is szünetelt.

5. Anyagi tekintetben nagyon sok nehézséggel kellett meg- 
küzdenünk. A mikor az oroszok 1914. évi nov. végén Sárosba 
betörtek s Eperjest is fenyegették, Vogel Béla összes értékeinket 
s pénzünket az Eperjesi Takarékpénztár gondjaira bízva, Buda
pestre vitte le, a hol azok a Pesti Hazai Takarékpénztárnál voltak 
elhelyezve egészen 1915 nyaráig.

Egyletünk legnagyobb jövedelmi forrásáról, az évenkénti 
teaestély rendezéséről le kellett mondanunk, hogy más, a háború 
által megokolt czélokat szolgáló mozgalmaknak útjába ne álljunk. 
Ennek folytán csupán a rendes évi tagsági díjakra s azokra az 
adományokra voltunk utalva, a melyekben egyes jótevőink állan
dóan részesíteni szoktak. A nagy drágaság miatt pedig éppen 
tagyobb jövedelemre lett volna szükségünk, hogy kiadásainkat 
fedezhessük s nagyobb anyagi áldozatot hozhassunk egyes szép, 
f-.áborús czélokra.

Az 1915. évi tagsági gyűjtés 592 kor.-t eredményezett. 
Gyűjtöttek pedig Csengey Gusztávné és Schroepfer Antalné 
1-3 kor.-t, Klobusiczky Béláné és dr. Weiszer Emilné 94 kor., 
Jelenik Emma és Sándor Izabella 59 kor., Gerhard Béláné és 
Siajchó Mihályné 101 kor., dr. Sztehlo Jánosné és Molitorisz 
Istvánná 134 kor., Vogel Béláné és Peskó Ödönné 111 koronát. 
Adományokat kapott az egyesület: az Eperjesi Takarékpénztártól 
a diakonissza-alapra 50 kor., egyleti czélokra 50 kor., a Sárosvár- 
negyei Takarékpénztártól diakonissza-alapra 30 kor., az Eperjesi 
Sankegylettől 50 kor. és a Nagysárosi Műmalomtól 50 kor.-t,

4
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Theisz Ármin 7 kor. 50 fill., Mikolik István Zavatzky Szilárd 
halála alkalmából 10 kor., Csengey Gusztávné 4 kor., Pillér Dezső 
20 kor.-t adományoztak. Összesen befolyt 271 kor. 50 fill. Beteg
ápolásból 529 kor., szobabérjövedelemből 489 kor., a szegényalap 
kamatjából 929 kor. 44 fill. Kamat fejében befolyt a nőegyleti 
alapnál 192 kor. 95 fill., a diakonissza-alapnál 1680 kor. 44 fill. 
Összes bevétel ezeken a czímeken 4092 kor. 33 fill. Főbb kiadá
sok: a szegények segélyezésére adtunk 769 kor.-t, a diakonisszák 
ellátására 591 kor. 64 fill.-t, a pozsonyi diakonissza-háznak fizet
tünk 600 kor.-t, a diakonisszák lakásáért évi bér fejében 600 kor.-t, 
a polgári leányiskolának 500 kor.-t, az izraelita népkonyhának 
80 kor.-t. Összesen tesznek ezen kiadások 3140 kor. 64 fill.-t. A 
nőegylet összvagyona tesz 41,142 kor. 75 fill.-t. A szaporodás 
1234 kor. 52 fill.

Hálás köszönetét mondunk ezen úton is számos jótevőink
nek s az adományokat gyűjtőknek, főleg azonban Vogel Béla 
buzgó pénztárosunknak, a ki példátlan lelkiismeretességgel kezeli 
pénztárunkat.

Köszönetét kell mondanunk egyletünk buzgó tagjainak, első
sorban azonban azoknak a vezető hölgyeknek, választmányi tagok
nak, kik még súlyos házi gondjaik közepette is tudnak időt 
találni nőegyleti ügyeink intézésére. Kívánatos is, hogy a buz
galom lángja el ne aludjék, mert egyletünkre a jövőben váró 
sok feladat csak abban az esetben fog megvalósulhatni, ha a 
szeretet és buzgóság lángja, mint tettek energiája ki nem alszik.

Végigtekintve az elmúlt évi munkánkon, kénytelenek vagyunk 
bevallani, hogy az a nagy háború miatt nem volt kielégítő s 
czélunktól messzebb vagyunk most, mint annakelőtte. A háború 
iszonyatosságai még folyton szedik áldozataikat, s most sincs 
kilátásunk arra, hogy rövid időn belül véget érjenek. De bízva 
bízunk az isteni gondviselésben, hogy velünk lesz ezentúl is, 
megsegít a nehéz küzdelmekben s meghozza a várva várt békét, 
hogy azután áldásával eláraszsza hazánkat s benne egyházunkat. 
Akkor hiszszük, egyletünk is újból folytathatja majd áldásos 
belmissziói munkáját! M a y e r  Endre,

egyleti titkár.
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C) A Nőegylet 1915. évi háztartása.

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

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

Rendes-tagok: Kor.
Adamkovics Qézáné .. .. 2- — 
Özv. Adriányi-Barts Mária 4' —
Bálint Jánosné................ 2' —
Balló Aurélné ................ 2' —
Dr. Balpataky Imréné.. .. 2 —
Balpataky Esztike ........  2'—
Balpataky Piroska ........  2 —
Balpataky Rózsika ........  2' —
Bánó Dezsőné................  4- —
Barts Quszta.................... 2' —
Qzv. Batek Frigyesné.. .. 2 — 
Özv. Batek Venczelné.. .. 2' —
Benigny Ervinné............  2' —
Bezchleba Ferenczné .. .. 6'—
Bielek Lászlóné ............  10' —
Bielek Zoltánná (Nagysáros) 3 —
Bohrandt Lajosné ........  2 —
Özv. Bohrandt Vilmosné 2- — 
Bornemisza Lajosné és
.. leánya .......................  4' —
Özv. Boross Zsigmondné 3'— 
Özv. Borsody Károlyné.. 2'—
Borsody Károlyné ........  2 —
BraunerQyuláné és leánya 3' — 
Bretz Rózsi és Miczi .... 1 —
Bretz Sándorné ............  P —
Breuer Berta.................... P —
Özv. Csatáry Zsigmondné 4' —
Csengey Gusztávné........  4- —
Özv.Czigelbrier Kálmánná 2 —
Dahlström A nna............  2' —
Dahlström Károlyné .. .. 2' —
Dancz Ferenczné............  2‘ —
Dr. Deák Jánosné ........  3 —
Özv. Dessewffy Lajosné.. 10' — 
Divald Lajosné és leányai 2- —
Draskóczy Lajosné........  4'—
Durst Győzőné ............  2- —
Durst Klárika ................ L —

Kor.

Dúzs Mariska ................  4 '—
Elsztner Istvánné..............  2' —
Erőss-Flórián Lujza........  2‘ —
Enyedy Jánosné (Sóvár).. 3' —
Faltin Gézáné ..................  2 —
Farkas Lajosné.................. 4' —
Özv. Fest Gézáné ..........  4- —
Flachbart Jenőné és leányai

(Nagysáros) ..................  2- —
Fleischer Gusztávné .. .. 2' — 
Dr. Flórián Károlyné.. .. 4-—
Frenyó Lajosné ..............  3' —
Futics Lajosné..................  2 -
Gallotsik Lászlóné ..........  2' —
Özv. Gaul Vilmosné .. .. 2' —
Gerhard Béláné ............ 2'—
Gerhard Lászlóné (Nagysáros) 2' —
Glatz Ilka.......................... L —
Gramer Nándorné .......... 10' —
Görgey Gézáné ..............  5- —
Gömöry Jánosné............  4' —
Gönczy Gáborné............  3' —
Gubcsó Gyuláné és leánya 3' —
Hajdú Albertné ..............  L —
Hajdú Gyuláné ..............  L —
Hajdú Lajosné..................  1 —
Halbsch óusztávné és

leánya .......................... 3' —
Dr. Hamborszky Béláné.. 2'— 
Hamborszky Bertalanné.. P —
Hartmann Albertné........  2- —
Özv. Hazslinszky Tamásné 2 —
Hennel Ilonka..................  2' —
Hoffmann Olga ..............  3- —
Holénia Béláné ..............  2' —
Holénia Lajosné..............  2' —
Horvay Vilmosné és leánya 2'— 
Hrabcsák Istvánné........  le
imre Gézáné...................... 3' —

*•
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. Kor.
Özv. Jártnay Béláné .. .. 2' —
Jelenik Emma .. „ ........  3- —
Jeney Józsefné................  10’ —
Jurcsik Józsefné ............  2’ —
Kail Imréné.................... 2'—
Kamenitzky Andrásné.. .. 2 — 
Kamenitzky Ilonka és Gizi 2' —
Kaszás Flóriánná............  1 —
Késmárszky Gizi............  2- —
Kézsmárszky Károlyné .. 2’ —
Kirchmayer Gergelyné .. 4‘ — 
Kirchmayer Vilmosné .. .. 4' —
Kleinert Jánosné............  p —
Klobusiczky Béláné........  3' —
Kobilicz Frigyesné és

leánya ........................ 2' —
Kóch Tivadarné ............  2 —
Korbély Gézáné ............  2- —
Dr. Körtvélyessy Dezsőné 3- — 
Özv. Kósch Arturné .. .. 6- —
Krahulecz Pálné ............ 2' —
Krayzell Aladárné s leánya 5' — 
Özv. Krayzell Jenőné .. .. 2' —
Kubik Andrásné............  1 —
Kurth Miksáné és leánya 4- — 
Özv. Fakner Árpádné .. .. 8- —
Langsch Róbertné ........  3‘ —
Özv. Fehoczky Egyedné .. 2' — 
Findgrün Alajosné és 

leányai (Nagysáros).. .. 2- —
Liptai Lajosné................ 3' —
Ludmann Paula ............  P —
Ludmann Ottóné............  2-—
Lútocska Dánielné ........  3- —
Maiéter Gyuláné .. .........  4- —
Mayer Endréné ............  4‘ —
Özv. dr. Mayer Gézáné.. 4-— 
Özv. Mayer Lajosné .. .. 2' — 
Özv. Matherny Lajosné .. 2‘ —
Mauks Kálmánná............  2 —
Özv. Maurer Lajosné .. .. 2’ —
Meliórisz Ilka ................  10 —
Id. Meliórisz Kálmánná.. 2' — 
Özv. Menesdorfer B.-né .. 4‘— 
Özv. Mészárovits Istvánná 2' — 
Mihalidesz Lajosné és 

leánya ............. .. .. .. 3- —

Kor.

Mikolik Istvániié. . '........  2' —
Molitor Ousztávné........  2  —
Molitorisz Istvánné.. .. .. 4- — 
Molitorisz Mariska .. ... .. 2' —
Mórocz Karolina............  3- —
Özv. Mussoni Antalné .. 2’ —
Mussoni Antalné............  3' —
Dr. Mosánszky Tituszné.. 5' — 
Dr. Mosátiszky Istvánné .. 3' — 
Nemes Károlyné (Sóvár) 5- — 
Oberlánder Károlyné .. .. 4‘ — 
Dr. Obetkó Dezsőné .. .. 2’ — 
Dr. Oravecz Andorné.. .. 2‘ —
Oszvald Béláné ............  2' —
Dr. Oszvald Tivadarné .. 4' — 
Özv. Palecsko Viktorné és

leánya ........................ 2' —
Pankúch Ousztávné .. .. 3' —
Pap Ferenczné................ 3‘ —
Perényi.. Vilmosné ........  3 --
Peskó Ödönné................ 3‘ —
Özv. Poloczek Pálné .. .. 2 —
Özv. Puchert Oyuláné .. 2‘ —
Raáb Jánosné ................ 2' —
Ravasz Mihályné............  I- —
Özv. Reisinger Lászlóné és

leányai .......................  3‘ —
Réz Lujza.......................  2- —
Sándor Izabella és Mária 4‘ —
Sánger Ilka .................... 2' —
Özv. Sarudy Vilmosné .. 4'—
Semsey Miklósné............  2- —
Semsey-Kósch Cornélia.. 41 — 
Özv. Simkó Mátyásné .. 2-—
Slajchó Mihályné .........  2- —
Spanner Pálné...............  2- —
Schiller Vilmosné ........  2‘ —
SchönwiesnerJánosné.. .. 8‘ —
Schroepfer Antalné........  4- —
Schöpflin Gézáné ........  4--
Ifj. Schustek Nándorné .. 2- —
Szánik Ernőné................  4‘ —
Szemere Mártonná........  2 —
Özv. Szemetkay Lajosné 2- — 
Szent-Iványi nővérek .. .. 2'-^
Dr. Szlávik Mátyásné.. .. 2‘ — 
Özv. Szocha Endréné .. .. l ’-r
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Kor.
Szocha Emma................  P —
Dr. Sztehlo Jánosné .. ... 8v— 
Szutórisz Frigyesné.. .. .. 2 —
Szutórisz M argit............  2 —
Tauth Viktorné ............ 2- —
Thaisz Lenke ................  3- —
Thaisz Mihályné............  2‘ —
Thinschmidt Tivadarné .. 2' —
Thomae Aladárné ........  2' —
Újházy Farkasné............  2 —
Vandrák Vilma ............  3 —
Várjon Qézáné (Sóvár) .. 4- —
Verbőczi Józsefné ........  3- —
Vogel Béláné ................  5- —

> - Kor.
Vöröss Sándorné............  2- —
Vajdicska Kálmánné .. .. 2 — 
Dr. Weiszer Emilné .. .. 3 —
Weiszer Lajosné............  P —
Weiszer Herm in............  1 —
Weiszer Sándorné ........  2- —
Zavatzky Irénke ............  2' —
Özv. Zavatzky Szilárdné.. 4- —
Zaitz Tivadarné ............  5- —
Özv. Zelenka Pálné .. .. 4' — 
Özv. Zéman Jánosné .. .. 2' —
Zombory Viktorné........  2 —
Zsigmondy Mária ........  2' —

Pártoló-tagok:
Amrein Józsefné............  3' —
Bartha Kálmánné............  6’ —
Déri Oyuláné ................ 5 —
Fried Simonná................ 6 —
Francz Vilmos................ 2- —
GeyerJánosné(Nagysáros) 3- — 
Dr. Holénia Gyuláné.. .. 5 —

Hankó Jánosné ............  2 —
Máthé Károlyné (Nagysáros) 5- — 
Szent-Iványi Józsefné .. .. 10 — 
Özv.RosenbergHermanné 4 —
Thrór Gyula.................... 2- —
Sztankay Lászlóné ........  2 —
Williger Pál.................... 5’ —

Összesen: 592- —
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Bevétel. I. Nőegyleti pénztár. Kiadás.
Kor. Kor.

Pénztári maradvány a Adomány az ev. iskola
múlt évről ........ .. 3024-90 építéséhez ............ 500'-

Tagsági díjak .. .. .. 592'- Adomány az izr. nő-
Adományokból.. .. .. 100'- egyl. népkonyhának 8 0 '-
Kamatjövedelem .. .. 19295 Karácsonyi felruházás 9 8 '-

V Egyetemes gyáminté-
\ zetnek.................... 18 '-\ Nyomtatvány,könyvek

\ és tagsági díjak.. .. 2 2 '-
\ Költségek ................ 27'87

\ Maradvány:
készpénzben 1577'48
ért.-papirban 1586'50 316398

390985 390985

Bevétel. 11. Diakonissza- és szegényházi pénztár. Kiadás.
Kor. Kor.

Pénztári maradvány Pozsonyi diakonissza
a múlt évről........ 2764702 anyaháznak ........ 600--

Betegápolási díjak .. 529 - Diakonissza nővérek
Eperjesi ev. I. egyház ellátása................ 591-64

szegényalapjából.. 929-44 Diakonissza nővérek
Adományok............ 171-50 lakoszt.-bére........ 600--
Bérjövedelem ........ 489 '- Szegények ellátása és
Kamatjövedelem .. .. 1680-44 segélyezése .. . .. 769 -

\ Fűtés és világítás .. 371-73

\ Vegyes kiadások.. .. 
Maradvány: 
készpénzben 4139"46 
érték pa-

226-72

pirókban 24147-85 28287-31
31446-40 31446-40
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Alapítványi tőkék:
I. Nőegyleti alapítványok.

Kor.
Nőegyleti alapítv. ér

tékpapírjai ............  1000' —
Schroepfer Béla 

alapítv. ért.-papirjai 533'98

Kor.
Ozv. dr. Mosánszky 

Győzőné alapítv. .. 200’ — 
Deménfalvi dr.Meliorisz 

Béla emlékalapítv... 200— 
Vitelky Aladárné

alapítványa............  200-—
Dr. Propper Adolf 

emlékalapítvány.. .. 200' — 
Láng Klementina

hagyománya........  200' —
Schroepfer Béla 

ösztöndíjalapítvány 53398

153398 153398

Diakonissza-alap ér-
Kor. Kor.

Novák Mihály alapítv. 504- —
tékpapirjai........... 8220-63 Benigny Kamilla » 200 — 

KuncziusKárolytié» 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 „ 100 — 
Both Gyula „ 50 — 
Király Vilmos „ 900 — 
Gr. Andrássy Dénesné 

emlékalapítvány.. .. 200' — 
Láng Klementina

hagyománya........  400' —
Dirner Jenő hagyom. 500-— 
Háladatossági alapítv. 2762'47 
Koszorúváltságból.. .. 51166 
Adományokból........  292'50

822063 8220-63

II. Diakonissza-alapítványok.
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III. Szegény ev. leányok kiházasítási alapja.

V ogel B éla ,
nőegyl. pénztáros.

Ezen alap értékpapírjai 70 83 Múlt évi álladéka .. .. 65-68
Kamatokból............ .. 5-15

70-83 70-83

Vagyon. 1915. évi vág.yonkimutatás. Teher.

Nőegyleti pénztár .. 3163 98 Schroepfer Béla ősz-
Diakonissza- és sze- töndíj-alapítv. . .. 533-98

gényházi pénztár .. 28287-31 Egyenleg, mint tiszta
Nőegyl. alapítványok 1000'— vagyon:
Schroepfer Béla ala- M. évi tiszta

pítvány................  53398 vagyon.. 39908-23
Diakonissza-alapit- Ezévi sza-

vány o k ................  822063 porulat.. 1234-52 41142-75
Kiházasítási alapítv... 70 83
Diakonissza-lakoszt.

berendezése........  400' —
4167673 41676-73
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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 egyházun
kat, szent hivatása szívet nemesítő és hazát boldogító 
munkájában. E lapokon éljen a hála és kegyelet a jól- 
tevők iránt. E lapokat tegye végtelenné és lezárhatatlanná 
az egyházat szerető szívek 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 jatalomdíjra 100 forintos 
alapítványt tettek.

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

1888- ban: Schneider József
budapesti kereskedő egyházunknak végrendeletileg 2000 frtot 
hagyományozott.

1889- ben: a Leányegylet
az évi záróvizsgálatokon kiosztandó ösztöndíj-alapítványt létesített 
— helybeli szegénysorsú iskolás-gyermekek segélyezésére — 
100 forint értékben.

1890- ben: özv. Kósch Lajosné Kolbenheyer Vilma
úrnő emlékére gyermekei iskolai alapítványt tettek 300fr t értékben. 

1890-ben: Kuzmik Pál
budapesti lakos egyházunknak végrendeletileg 500 frtot hagyo
mányozott.

1890-ben: Kácsy-Kósch Anna
a létesítendő felső-leányiskola felszerelésére 100 forintot hagyo
mányozott.

V III .
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1891-ben: Kósch Frigyes
emlékezetére gyermekei, a létesítendő felső-leányiskola felszere
lésére alapítványt tettek 1005 fr 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 forintos alapít
ványt tettek.

1893-ban: Flórián Jakabné Kunczius Ilona
elhunyta alkalmából az enyhülést kereső, sújtott édesanya, leánya 
kegyeletes emlékéül, polgári leányiskolánk alaptőkéjének növe
lésére 200 forint értékben alapítványt tett.

1895-ben: Herfurth József
koll. tanár a polgári leányiskola fejlesztése czéljából az egyháznak
40,000 fr t névértékű értékpapírokat hagyományozott.

1897-ben: Sztehlo Andráska és Eszterke, a hirtelen 
elhúnyt két kis gyermek megrendítő elvesztése fölött kesergő 
jó szülők — dr. Sztehlo János és Benigny Zelma — az évi 
záróvizsgálaton kiosztandó jutalomdíjra 200 forint értékben ala
pítványt tettek.

1897-ben: Dessewffy István
eperjesi lakos a Szegényekháza alapjára lOOfrtot hagyományozott.

1897- ben: Dunkel Károly
eperjesi lakos egyházi és iskolai czélokra 200frtot hagyományozott.

1898- ban: özv. Krátschmár Adolfné
eperjesi lakos az egyház pénztára javára 50 frtot hagyományozott.

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

1899- ben: özv. Kuzmik Sámueiné
eperjesi lakos az egyh. pénztára javára 100 frtot hagyományozott.

1900- ban: dr. Krayzeil Aurél
gyászoló családja tagjai, a lelkészi javadalom gyarapítása czéljá
ból az elhúnyt nevére 2000 korona értékben alapítványt tettek.

1900-ban: psenyeczky Nagy László 
kassai lakos, az egyház presbyteriumának kiváló tagja, ny. tvsz. 
bíró, egyházunknak végrendeletében 2000 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, azon kegyeletes óhajának kifejezésével, hogy a 
kamatokból kétezer koronára megnövelt tőke kamatja majdan a 
templom belső csínjának emelésére fordíttassék.

1901-ben: dr. Mosánszky 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 400 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 
400 koronás ösztöndíj-alapítványt tett, melynek kamata az évi 
záróvizsgálaton lesz kiosztandó.

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

1902- ben: Oeschger 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 Jánosné Stolcz Irén
eperjesi lakos a Szegényekháza számára hagyományozott 200 kor.-t.

1903-ban: özv. Kuúk Jánosné Stolcz Irén 
eperjesi lakos az egyház temetőjének jókarbantartására hagyo- 
mányozort 400 koronát.

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

1903-ban: Tóth Zsuzsánna
hajadon, eperjesi lakos az 187ő-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: Bergmann 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 2000 koronát 
hagyott végrendeletig, 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 gyarapítására 
„Handtel Vilmos-alapítvány“-t tett 200 korona értékben. 

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

1908- ban: a néhai Raisz Ede
emlékére, örököseitől kapott 400 koronát az egyház „Örökös 
egyháztagok alapja" létesítésére fordította.

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

1909- ben : „Szentgyörgyi János és neje Vasskó Zsu- 
zsánna alapítványa*1 czímen fiuktól Szentgyörgyi György 
Gusztávtól 300 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 koronát; 2. szabad rendelkezésre 2000 ko- 
ronát; 3. polgári leányiskolái ösztöndíjra 500 koronát kapott 
az egyház.
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1911-ben: Vetter János
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 200 koronát adomá
nyozott.

1911-ben: néhai özv. Molitorisz Istvánná
szül. Keszler Anna nevére „örökös egyháztagok alapja“ javára, 
az örökösök 400 koronát adományoztak az egyháznak.

1911- ben: Vandrák Vilma
nyugalmazott tanítónő nevére volt tanítványai 313 kor. 20 fillér 
ösztöndíjalapítványt tettek.

1912- ben: Király Vilmos
végrendeletileg a Szegényekháza alapjának gyarapítására 500 ko
ronát hagyott.

1912-ben: özv. Rombauer Samuné szül. Elischer 
Emilia, eperjesi születésű, iglói lakos, kegyes jótevőnk végren
deletileg 6000 koronát hagyott az egyházra.

1914-ben: Láng Clementina
6100 koronás alapítványt hagyott az egyház rendelkezésére, hogy 
az alapítvány kamata évenként az ezen egyházhoz tartozó négy 
szegény és gyenge varrónő között osztassák szét. Ezenkívül a 
Szegények házának 600 koronát, a gyámintézeti Nőegyletnek 
200 koronát, a diakonissza-alapra 200 koronát, a diakonissza
alapnak ápolási költség czímén 200 koronát, és sírja fenntartására 
200 koronát hagyott.
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Helyi gyámintézetünk, segélyek és kegyes adományok.

I. Helyi gyámintézetünk 1915. évi gyűjtésének eredménye. 
Bevétel: perselyből 2 K. 50 fill.; offertoriumból 22 K. 94 fill.; 
házankénti gyűjtésből 72 K. 50 fill.; iskolai gyűjtésből 25 K. 
Összes bevétel: 122 K  94 fill. Kiadás: szabad rendelkezésre 
75K.; az egyetemes nagy szeretetadományra 22 K. 94 fill.; a kerü
leti szeretetadományra 5 K.; Gusztáv Adolf-egyletre 5 K.; folyó 
költségekre 3 K. 50 fill.; fenntartva 11 K. 50 fill. Összes kiadás: 
122 K  94 fill.

II. A helyi gyáinintézet kézi-pénztára. Bevétel: múlt évi 
készletből 268 K. 44 fill.; a házankénti és iskolai gyűjtésből 
fenntartott összeg 11 K. 50 fill.: kamatokból 11 K. 01 fill. Összes 
bevétel: 290 K■ 95 fill. Kiadás: — K. — fill. A rendelkezésre 
álló összeg 1915. év végén bankegyleti betétkönyvben 290 K. 
95 fill.

III. Segélyt kapott az egyház: a) az egyetemes adócsökken
tési alapból adósságtörlesztésre 4500 koronát; b) az egyházkerületi 
gyámintézettől 200 koronát; c) a Baldácsy-alapból 160 koronát. 
Összesen: 4860 koronát.

IV. Az új iskola-építésre az előbb felajánlott és új ado
mányokból 1915-ben befolyt 2958 K. 05 fill.

V. A konfirmandusok az új iskolára 23 koronát gyűjtöttek.

VI. Gyertya-ajándék. Özv. Batek Venczelné 4 drb oltári 
gyertyát ajándékozott. Értéke 8 kor.

VII. Templom renoválásra adományok 1915-ben. a) Egyház
tagok adakoztak:

50 koronával: Halbsch Gusztávné.
5 koronával: özv. Gallé Andorné.
Összesen: 55 korona.

IX .
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b) Az Eperjes városi és vidéki testvér-egyház hozzájárulá
sának utolsó részlete 1233 Kor.

Főösszeg: 1288 korona.

Vili. Iskolánk növendékei az egyházkerületi rozsnyói árva
háznak 25 K.-t adományoztak.

IX. A helyi gyámintézet 1915. évi házankénti gyűjtésére 
adakoztak:

10 koronával: Faragó József (ref.), dr. Schmidt Gyula.
6 koronával: Eperjesi Takarékpénztár.
5 koronával: Bánó Aladár, Eperjesi Bankegylet.
3 koronával: Korbély Géza.
2 koronával: Draskóczy Lajos, Gömöry Jánosné, Körtvélyesy 

Béla, Spanner Pál, dr. Sztehlo János, Tahy József.
1 koronával: Ambrózy Béla, özv. Csatáry Zsigmondnér 

Divald Lajosné, Elstner Istvánné, özv. Faltin Gézáné, Gerhard 
Béláné, Gubcsó Gyuláné, Halbsch Gusztávné, Mikolik István, 
Mussoni Antalné, dr. Oszvald Tivadar, Pálesch Árpád, Schön- 
wiesner János, ifj. Schustek Nándor, özv. Szabó Gézáné, Theisz 
Ármin, Thinschmidt Tivadar, Thomae Aladár, Verbőczi Józsefné, 
Weiszer Sándorné, Williger Pál.

50 fillérrel: Jurcsik Józsefné.
Összesen: 72 korona 50 fillér.

X. Az 1914. évre szóló egyházi Évkönyv nyomtatási költsé
geinek fedezésére adakoztak:

5 koronával: Bánó Aladár, Bielek László, dr. Schmidt Gyula.
4 koronával: Körtvélyessy Béla.
3 koronával: dr Maiéter István, Meliórisz Ilka, Spanner Pál.
2 koronával: Csengey Gusztáv, Draskóczy Lajos, Faragó 

József (ref.), Farkas Lajos, Gömöry János, Halbsch Gusztávné, 
Koós, Kutsinszky Béla, Lehoczky Egyed, Maiéter Gyula, id. Melió
risz Kálmán, ifj. Meliórisz Kálmán, Mihalidesz Lajos, Mikulik 
Lajos, Molitor Gusztáv, Mussoni Antalné, dr. Oszvald Tivadar, 
Schroepfer Antalné, Szabó Gézáné, dr. Sztehlo János, Tahy József, 
Theisz Ármin, Thomae Aladár, Verbőczi Józsefné.

1 koronával: özv. Adriányi Kálmánné, Ambrózy Béla, Balló 
Aurél, dr. Balpataky Imréné, Bartos Györgyné, Bezchleba Ferenczné, 
Bielek Zoltán, Blaschek Mária, Boross Amália, Borsody Károly,
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Brauner Gyula, Bretz Sándor, Breuer Berta, özv. Csatáry Zsig- 
mondné, özv. Czigelbrier Kálmánná, Czigelbrier Róbert, Dahlström 
Károly, Dancz Ferencz, dr. Deák János, özv. Dessewffy Lajosné, 
Divald Lajosné, Durst Győző, Elstner Istvánná, Erőss Dezső, 
Flachbart Jenő, dr. Flórián Károlyné, Futits Lajosné, Gamauf 
György, Gécs Zoltán, Gerhard Béla, Gubcsó Gyuláné, Hartmann 
Albert, Holvay Ferencz, Jelenik Emilia, özv. Kamenitzky And- 
rásné, Kapi Gyula, Klefner Gyula, Klein Béla, Klemens T. János, 
Kobilicz Frigyes, Kóch Tivadarné, özv. Kollár-Tahy Emilia, 
Kovács Sándor, dr. Körtvélyessy Dezső, Krahulecz Pál, Krayzell 
Aladár, özv. Krayzell Jenőné, özv. Lakner Árpádné, Lindgrün 
Alajos, Magyar Mihály, özv. Matherny Lajosné, Mauks Pál, 
özv. Maurer Lajosné, Mayer Endre, Mikler Frigyes, Mikolik 
István, Molitorisz István, Mórocz Karolina, dr. Mosánszky István, 
özv. Mussoni Antalné, dr. Obál Béla, Oberlánder Károly, 
Öhlschláger Ödön, Oszvald Béla, Pálesch Árpád, Pankúch 
Gusztáv, Papp Ferenczné, Peskó Ödön, özv. Puchert Gyuláné, 
Raáb János, özv. Reisinger Lászlóné, özv. Ruzsják Boldizsárné, 
Sarudy Ede, özv. Sarudy Vilmosné, Sánger Ilka, Sándor Izabella, 
Schiller Vilmosné, Schönwiesner János, id. Schustek Nándor 
ifj. Schustek Nándor, Schütze, özv. Schimkó Mátyásné, Simkovics 
Aáária, Slajchó Mihály, Szent-Ivány József, dr. Szlávik Mátyás, 
Szutórisz Frigyes, Tauth Győzőné, Teltsch Kornélné, Thinschmidt 
Tivadar, özv. Tivadar Lajosné, dr. Toperczer Gézáné, Újházy 
Árpád, Vajdicska Kálmán, Vogel Béla, dr. Wallentínyi Samu, 
özv. Wallinger Ferenczné, Vandrák Vilma, dr. Weiszer Emilné, 
Williger Pál, özv. Vitelky Aladárné, Zavatzky Szilárdné.

80 fillérrel: Páter Mihály.
60 fillérrel: Horvay Vilmos, Hrabcsák István, özv. Jármay 

Béláné, Kaszás Flóriánná, Mészárovits Istvánná, Szent-Ivány Béla.
50 fillérrel: Fleischer Gusztáv, Jurcsik Józsefné, Kahanyecz 

Józsefné, K. K., dr. Oravecz Andorné, Weiszer.
40 fillérrel: özv. Batek Venczelné, Ervin Dezsőné, Kleinert 

Jánosné, Kribel Elek, özv. Palecskó Viktorné, Szereday Valéria, 
özv. Szoha Endréné, Theisz Mihály.

Összesen: 188 korona 60 fillér.
XI. Reformácziói jubiláns alapra befolyt és kiadatott offer- 

torium 28 K.; a kerületi árvaházra befolyt és kiadatott offertorium 
27 K. 48 fill.
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XII. Templomi offertorium az egyház javára 242 K. 16 fill.
XIII. Templomi perselygyűjtés az egyház javára 309 K. 29 fill. 
Az I —XIII. alatt befolyt segélyek és adakozások főösszege:

10,103 K. 03 fill. Az Úr éleszsze továbbra is az áldozatkész és 
könyörülő szeretet tüzét a szívekben. Intésül és buzdításul fogadjuk 
az igét: „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, 
mert Ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid. 13, 16.)

5



m

Egyházi háztartás 1915-ben.

x .

I. Az egyházi pénztárnak forgalmi kimutatása.

1. Pénztári forgalom :
Áthozat az 1914. évről .............................  K. 9905 41
Az 1915. évi bevétel............................  » 53568’22

Összesen .. .. K. 6347363
Az 1915. évi kiadás ...................................  » 4525948
Marad pénztári készlet .............................  K. 1821445

2. Eredmény:
Az 1915. évi egyházi és iskolai szükséglet volt K. 25359 95
Fedezet volt ..............................................  _»__1942741
Ezévi hiány............................................ K. 593274
Múlt évi hiány .................. K. 1698475
Az egyházkerülettől rendkívüli

segély adósságtörlesztésre K. 4500‘— K. 1248475
A hiány összege ......................................... K. 18417-29

3. Egyháztagok illetéke:
Hátralék az előbbi évekről K. 287578
Az 1915. évre kivetett illeték „ 5267'— K. 8142 38
Illeték befolyt.........................  K. 5286‘ —
Hátralék ................................ » 270938
Leírás .....................................  „ 147'- K. 814278

4. Iskolaépítés:
Bevétel:

Készpénzmaradvány múlt évről.......... K. 1922L6:
Hátr. adományokból befolyt.. K. 1547' —
Újabb adományok ............... „ 1411 '05
K am at.....................................  „ 22736
Az egyház erre szánt hozzájá

rulása ................................ „ 4116 16 K. 730L5;
Összesen .. .. K. 26523'2:
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Áthozat: K. 26523-22
Kiadás:

Iskolapadokért utolsó részlet K. 300--
Készpénzmaradvány ............ K. 2622322
Hátralékos adományok .. .. 11 10392 —*

5. Egyházi és iskolai alapok:
Az alapok 1914. deczember 31-ikén .. .. K. 206164-88
Hagyomány- és gyűjtésből gyarapodtak .. » 9640-51
Kamatból ............................. II 257090
Az alapok 1915. decz. 31-ikén tesznek K. 218376-29
Ezévi gyarapodás ............ ii 1221P41

II. Herfurth József-alap forgalmi kimutatása.

1. Forgalom:
Bevétel:

Pénztári maradvány múlt évről K. 573201
Szelvényekért M. Á. Hitelb.-tól II 322492
Betétkamat » II 2520
Kölcsönkötvény kamatja .. .. n 2149-73
Betét kam atja....................... n 192-31
Kölcsönvisszafizetés ............ n 5000--
Kisorsolt értékpapír befolyt .. II 201-64 K. 16525-81

Kiadás:
Fizetésekre............................. K. 3992-- ?
Ösztöndíjakra....................... II 1 0 0 -
Apró kiadás ....................... ti 65-58
Ertékpapirvétel .................. II 7773-- K. 11930-58

Egyenleg .. .. K. 4595-23
Ebből a pénztárban ............ K. 410677
Magyar Ált. Hitelbanknál .. ti 488-46 K. 4595-23

2. Eredmény:
Kamatjövedelem .................. K. 5592-16
Kiadások ............................. II 4157-58
Ezévi gyarapodás.................. K. 1434-58
Az alap 1914. decz. 31-ikén .. II 88368-27
Az alap 1915. decz. 31-ikén .. II 8980285

5*
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v a g y o n  III. Mérleg-számla
Kor. fill. Kor- fill.

Új iskolaépület ....................... 100000 -

Ingatlan ................................... 49000 —
Szegényekháza ingatlanja .. .. 800 —
Kötelezvények............................. 65400 —
Bankegylet számlája.................. 1923 —

Az egyház értékpapírjai............ 63033 29

Átvitel: 280156 29
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1915. decz. 31-ikén. T e h e r

Kor. fin. Kor. fill.
I. Törlesztéses kölcsön:

A Magyar Jelzálog-Hitelbanktól 100000 —
II. Közös alap;

Eperjes városi és vidéki ev. egyház 106 66
III. Iskolai alapok:

Iskola-alap................................... 617 08
Kollmann Frigyes-alap ............ 2290 76
Kósch-Kolbenhayer Vilma-alap.. 435 22
Polgári leányiskola-alap............ 9812 66
Páll Endre-alap ....................... 1491 56
Iskolaépítési a lap ........................ 26223 22 40870 50

IV. Egyházi alapok:
Bergmann Nándor-alap............ 4000 —
Göllner Amanda-alap ............ 2866 74
Krieger Tamás- » ............ 260 04
Kubinyi Albert- „ ............ 1155 —
Nagy László- „ ............ 2000 —
Dr. Meliórisz Béla-alap ............ 400 —
Dr. Mosánszky Győző-alap .. .. 1000 —
Schneider-Mosánszky- » .. .. 4000 —
Stunder Teréz-alap ................. 200 —
Kegyes adományok alapja .. .. 49000 —
Gáspáry János-alap .................. 71 29
Örökös egyháztagok-alap .. .. 2300 —
Általános-alap............................. 8037 64
Harang- „ ............................. 10259 04
Holtak hajléka-alap.................. 12734 29
Sírkert-alap ............................. 11756 36
Sírhelymegváltási alap ............ 2000 —
Templomi csillár- « ............ 3200 —
Rombauer Sámuelné-alap .. .. 6000 — 121240 40

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

Átvitel: 6498 — j 262217 56
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vagyon Mérleg-számla
' Kor fill. Kor. fill

Áthozat: 280156 29
Herfurth József-alapítvány:

értékpapírok ....................... 52207 62
kötelezvények ....................... 33000 —
Magyar Általános Hitelbank .. 488 46
készpénz................................... 4106 77 89802 85

Készpénz ................................... 18214 15
M. kir. postatakarékpénztár .. .. 816 83
Magyar Általános Hitelbank 771 73 19802 71
Tartozásunk az egyházi alapoknak 16984 75
Az egyetemes adóalap rendkívüli

segélye adósságtörlesztésre 4500 —

12484 75
Ezévi hiány ............................. 5932 54 18417 29

408179 14
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1915. decz, 31-ikén. Tehet-
Kor. fii!. Kor. fii!.

Átliozat: 6498 — 262217 56
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 —
Thieritig-Schwarz-féle öszt.-alap. 420 —
Mosánszky Margit- „ „ « 200 -
Leányegyleti » » » 200 —
Sztehlo Eszter- » » » 400 —
Vandrák Vilma- » « » 313 20
Sztehlo János- » » » 1000 — 10993 60

VI. Iskolai alapítványok:
Zelenka Pál-alapítvány ............ 225 92
Kósch Frigyes felsőbb leányisk. al. 3923 —
Szontágh Sámuel- „ 561 96
Neustádter Lajos » 1178 36 5889 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
Láng Clementina- » 96 20
Antony Florentina « 1040 59
Kacsándy Rebeka » 337 49
Szontágh Zsuzsánna- » 500 —
Egyházi Évkönyv « 2521 49
Szegényekháza « 27736 — 39275 89

VIII. Herfurth József-alapítvány .. 89802 85

408179 14
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veszteség  IV. Eredmény-számla
Kor. fill.

Hiány múlt évről .................. 1698475
Az egyet, adóalap rendk. segélye 4500' — 12484 75
Fizetések .............................................. 11790 81
Egyházi költség ................................... 2411 66
Iskolai k ö ltség ......................................... 10472 07
Adó és illeték-egyenérték....................... 600 57
Vízdíj .................................................... 84 84

37844 70

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

E perjes, 1916. feb ru á r  18-ikán .

Korbély Géza s. k., Vogel Béla s. k.,
ev. lelkész. szv.-b elnök.

Klefner Gyula s. k., Draskóczy Lajos s. k.
egyh. ügyész. D urst Győző S. k,

. isk. igazgató.
Pálesch Árpád. s. k. Theisz Ármin s. k.

Mórocz Karolina s. k.
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1915. decz. 31-ikén. Nyereség

Kor. fin.

Egyháztagok illetéke 5069 47
Kamat ........................ 1616 46
Tandíj ....................... ....................... 9497 44
Városi segély ............ 2059 12
Házbér ........................ 700 —

Persely ........................ 309 29
Offertorium.................. 175 63
Múlt évi h iány ............ . .. 1248475
Ezévi hiány.................. . .. 5932-54 18417 29

37844 70

Eperjes, 1915. deczember 31-ikén.

Schönwiesner János s. k.
egyh. gondnok.
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V. Herfurth József polgári leányiskolái alap értékpapírjai.

Láng Klementina-alapítvány értékpapírjai.
6% Magyar. állam-(hadi-/kölcsön, n. é. 6300 korona.

. , .,. . , Darabonként 
Darab Az értékpapír megnevezese aranyforint

Névérték
kor.

10 4°/0 Magyar aranyjáradék 5 á 100 és 5 á 500 írt 3000 7200
2 6°/o Magyar állam-(hadi-)kölcsön ............ 10000
2 4 % Tisza-szegedi nyereménykölcsön 2036/89.,

2135/64 sz..............................á 100 frt = 200 400
1 4 °/0 Magy.Jelz.-hitelbank nyer.-kötv.904/30.sz.

á 100 frt = 200 200
1 4°/0 Magy. Jelz.-hitelbank nyer.-jegy 297/35.sz. 1

10 4 1/2°/0 Magy. Agrár-és Járadék-bank jár.-jegy
2222-31. sz................................................. 200 2000

15 5°/0 Erdélyrészi Magy. Jelz.-hitelbank zálog-
levél 2299. sz...................  á 1000 frt = 2000 160003056/7., 3091/2., 3672-81. sz. á 500 frt = 14000)

10 Borsod-Miskolczi Gőzmalom-részvény . 200 2000
3 Eperjesi Bankegyleti részvény .................. 120 360

V W ti  .................................................. 600 600
10 „ Népbank „ .................. 120
5 „ Takarékpénztár » .................. 500 2500
6 Felkai bank-részvény .................  ............ 200 1200
5 Kassa — oderbergi vasút-részvény.................. 400 2000
2 Kassa —somodi kőszénbánya-részvény .. .. 60
8 Marosvásárhelyi Takarékpénztár-részvény .. 200 1600
5 Rimamurányi vasmű-részvény .................. 200 1000

12 Salgótarjáni kőszénbánya-részvény ............ 200 2400
6 Ungmegyei Takarékpénztár-részvény .. .. 400 2400
1 Bazilika-sorsjegy 5226/66. sz.......................... 10
1 Magy. Vöröskereszt nyerem.-jegy, 1620/39. sz. 1

K. 51872
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, Darabonként Névérték
Darab Az értékpapír megnevezese kor> ^

1 4% Osztr. egys. (jan.) jár. 716,909. sz. 100 frt - 200 200
3 4s.'100/0„ „ (febr.) jár. 222,035., 202,354.,

302,588. sz. á 100 írt 200 600 O
1 42/10°/o » « (ápr.)jár. 270,818. sz. a 100frt - 200 200 CD
1 4°/0 „ » (máj.) „ 51,445. sz. á 100 frt 200 200
1 4a/10°/o» ” (kötményezett) jár. 18,526. sz. 400 400
1 4% Magyar koronajáradék........................ 100 100] O
1 4 °/q v » ........................ zUU 200
1 4% » " ........................ 500 500 °o

o
3 4°/„ „ „ ........................ 10000 30000 09
1 6°lo Magyar állam-(hadi-)kölcsön ............  5000
5 4% Pesti Hazai I. Takp. kötv. 1646-50. sz. 200 1000 oo
4 4°/0 » » » » 2023-26. sz. 2000 8000 o
1 4 Vi% » « » » 2412. sz. .. 2000 2000
1 4°/0 Magyar Földhitelintézeti záloglevél .. 10000 10000
1 4 1/2°/o » Jelzálog-H.-bank zl.törl.-k.-bizt. 1000
1 4 c/„ „ „ „912. sz. (letét) 2000
2 4 1/j°/o Magyar Agrár-és Járadékbank járadék-

jegy, 4098., 4611. sz................................  2000 4000
2 4 1/2°/0 Magy. Orsz. Közp. Tak.-pénztár zálog-

levél 3413., 3507. sz................................. 200 400
1 4 1/a°/o Magyar Takarékpénztárak Közp. Jelz.-

bank közs. kötv. 442. sz...............  .. .. 200 200
1 1870. évi nyer.-kölcs. 1536/35.1. sz. á 50 frt ----- 100)0
1 „ „ „ 3752/15., I., II. sz. á 100 frt 200jco
1 3 % Osztr. Földhitelint. 1880. évi. sj. nyer.-jegy

3721/24. sz.................................................
K. 66300

Eperjes, 1915. deczember 31-ikén.
Schönwiesner János s. k.,

egyh. gondnok.

VI. Az eperjesi ág. hitv. evang. I. egyház értékpapírjai.
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VII. Egyháztagok.
A) Örökös egyháztagok,

„Örökös egyháztagok alapja" czímen 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 .

Reisz Ede f  1908..........
Kubinyi Albert f  1909. .. 
Özv. Molitorisz Istvánné 

sz. Kesztler A. f  1911.

1908.
1910.

kor.
örökösök ad. 
hagyomány

400
1500

1911. örökösök ad. 400

B) Évenkint fizető egyháztagok.

N év

1. 19

| s z e m é -  
l y e s  

j á r a n -  i d ó s á g

6. évi ej 
adója

a z
á l l .  a d ó
3  s z á z a 

lé k a

íyházi

ö s s z e 

s e n

2, s

f e l 

a j á n l v a

skolaépit
domány

1 9 1 6 -b an

e s e d é k e s

ésre

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 .

Özv. Adriányi Kálmánná .. 10 9 19 44
Alexander Gusztáv............ 4 1 5
Ambrózy Béla.................... 10 8 18
Andaházy Sándor ............ 6 6
Balló Aurél....................... 30 5 35 200
Dr. Balpataky Imréné .. .. 20 34 54 500 200 300
Barcs Jenő ....................... 15 3 18
Bartos György né................ 4 4 8
Bartus Ödön .................... 6 1 7
Özv. Batek Frigyesné .. .. 4 4 5
Özv. Batek Venczelné .. .. 5 3 8
Bálint János....................... 6 3 9 5
Bánó Aladár....................... 30 9 39 300
Dr. Bánó Dezső................ 30 13 43 100 10 60
Bánó Etelka....................... 6 6
Becht József....................... 10 3 13 100 40 30
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

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

Özv. Benigny Ervinné .. .. 20 20 100
Berthold W alter................ 8 8
Bezhleba Ferenczné ........ 10 10
Bielek László .................... 50 34 84 1000
Bielek Zoltán, Nagysáros.. 20 6 26 m 200
Bohrandt Lajos ................ 6 9 15
Boratkó Jánosné............... . 50 20 5
Boross Amália.................... 4 4
Özv. Borsody Károlyné.. .. 4 4 100 10 60
Borsody Károly................ 10 2 12 , . ,
Brauner Gyula ................ 15 3 18 , 10
Bretz Sándor .................... 10 15 25 100
Breuer Berta .................... 4 1 5
Carthmann Ferencz ........ 6 2 8
Őzv. Csatáry Zsigmondné.. 30 24 54 250 100 75
Csengey Gusztáv ............ 40 11 51 300
Csontó Jánosné ................ 4 # 4 #
Cziel János ....................... 4 . 4 . ,
Özv. Czigelbrier Kálmánná 4 4 . .
Czigelbrier Róbert............ 6 5 11 t 50
Dahlström Anna................ 6 2 8
Dahlström Károly ............ 10 4 14 50 10 40
Dancz Ferencz................... 6 3 9 5
Darvasi Jakab.................... 4 1 5
Dr. Deák János ................ 10 1 11 100 10 60
Demcsák Lajosné ............ 4 4 . ,
Demeter Aurél ................ 4 8 12 .
Lovag Descovics Oszkár .. 8 8 .
Dessewffy Pál örökösd' 8 8 , •

Divald Lajosné ................ 10 10 . .
Draskóczy Lajos............... 40 11 51 500 50 300
Drobnyák Nándorné ........ 4 4 . #
Elischer Gusztáv................ 10 10
Elstner Istvánná................ 10 10 20 500 200 150
Engler Károly.................... 4 1 5 . .
Enyedi Jánosné, Sóvár .. .. 6 , 6 , 5
Erőss Dezső........................ 8 8
Ervin Dezsőné.................... 4 4
Faltin Gézáné.................... 10 10 20
Farkas Lajos .................... 30 5 35 • 50
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1. 1916. évi egyházi adója
2. Iskolaépítésre adománya

N é v személyesjáran
dóság

az
áll. adó 3 százaléka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

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

Ifj. Farkas Lajos................... 6 1 7
Fekete Imre........................... 30 5 35 . .

Fekete Jen ő ............................ 4 4
Ferencz J á n o s ....................... 4 4
Flachbart Jenő, Nagysáros 10 2 12 60
Fleischer Frigyes .............. 4 8 12
Fleischer Gusztáv .............. 4 1 5
Dr. Flórián Károly.............. 50 24 74 2000 1000 400
Frenyó Lajos ....................... 20 5 25 200 40 100
Friedrich Vilmos .............. 10 8 18 20
Furrer Albert ....................... 200 120 20
Futits Lajosné....................... 10 18 28 5
Özv. Gallé A n d o rn é .......... 10 3 13 1
Gallotsik L á sz ló n é............. 10 10 100 50 20
Gamauf G yörgy................... 30 14 44
Özv. Gaul V ilm osn é.......... 4 2 6 3
Gécs Zoltán........................... 6 6
Gerhard Béla ................ 30 7 37 200 140
Gerhard László, Nagysáros 6 1 7 10
Geyer János, Nagysáros .. 10 10
Gömöry János.................... 40 7 47 500 280 70
Görgey Béláné ................ 4 21 25
Görgey G éza .................... 15 1 16
Gramer Nándorné............ 40 40 80
Groszmann Imre................ 10 10
Gubcsó Gyula................... 20 15 35 , 100
Haász B éla ........................ 6 . 6
Halbsch Gusztávné............ 6 8 14 200
Hartmann Albert ............ 20 22 42 200 20 120
Havas Kornélné................ 4 4
Özv. Hazslinszky Tamásné 4 3 7 100 10 70
Dr. Hebelt Ede ................ 15 2 17 .

Hennel Elek .................... 6 6
Hoffmann Olga ................ 4 4
Holénia Lajosné................ 10 4 14 50 5 30
Holvay Ferencz, Nagysáros 10 10 .

Horák Hugó, Sopron .. .. 9 9
Horváth László ................ 8 8
Horvay Vilmos ................ 6 6 12 10
Hrabcsák Istvánná............ 4 4
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1. 1916. évi egyházi 2. Iskolaépítésreadója adománya

N év szemé- az
lyes áll. adó össze- fel- 1916-ban kifi-

járan
dóság

3 száza
léka sen ajánlva esedékes zetve

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

Húsz Ármin 5r5köse^ ™ j . .  .. 7 7 600
Özv. Husznay Jánosné .. .. 4 1 5 5
Imre Gézáné .................... 10- 10
Irányi Géza........................ 15 3 18 .
Janisch Lajos .................... 15 3 18

halála után 2/s Bank-

Özv. Jármay Béláné ........ 4 4 egyleti részvényt hagy 
600 K. értékben

Jelenik Géza .................... 4 . 4 .
Jurcsik Józsefné ................ 4 1 5 • . .
Kahanyecz Józsefné ........ 4 1 5 . .
Özv. Kail Imréné ............ 6 3 9 . 28
Dr. Kakúsz Béla................ 40 40 500 400 100
Özv. Kamenyiczky Andrásné 4 6 10 30
Kapi Gyula........................ 15 5 20 300 120 90
Kaszás Flóriánná................ 4 4 . .
Kéler Dániel örökösei .. .. 4 2 6 . . 2
Késmárszky Károly ........ 6 10 16 100 20 80
Kirchmayer Gerő, \ Eperjes- 40 20 60 . 200
KirchmayerVilmos,|enyiczke 30 5 35 .
Kiszely István.................... 8 8
Klefner Gyula.................... 30 12 42 . 250
Klein Béla ....................... 15 6 21 100 10 50
Özv. Klein Lajosné ........ » 20 2 12
Klemens T. János ............ 15 6 21 100 10 60
Kleinert Jánosné................ 4 4
Klinczkó János ................ 4 . 4 . .
Klobusiczky Béla ............ 10 2 12 100 10 60
Kobilicz Frigyes................ 8 4 12 50 5 30
Özv. Kóch Tivadarné .. .. 6 2 8 10
Özv. Kollár-Tahy Emília .. 10 11 21 300 120 90
Konyán Béla .................... 6 6
Koós Ernő ....................... 15 6 21
Koós Frigyes .................... 15 6 21
Dr. Koós István................ 21 21
Kovács Sándor ................ 15 5 20 6
Dr. Kovács Viktor............ 6 1 7 .

Körtvélyessy Béla ............ 20 10 30
Dr. Körtvélyessy Dezső.. .. 30 8 38
Krahulecz P á l.................... 8 1 9
Kraumann Edéné .. .. ,. ..

t i . .

20
1

« 20
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

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

Kraus József Gyula ........ 6 1 7 .
Özv. Krayzell Aladárné.. .. 15 20 35 . #
Krayzell Andor ................ 5 5 .
Özv. Krayzell Jenőné........ 10 . 10 10
Özv. Krayzell Kálmánné .. . 5 5 25
Krémer Ernő .................... 6 1 7 4
Kribel Elek........................ 6 10 16
Krivoss Gyula.................... 40 9 49
Kutsinszky Béla................ 5 5
Kuhfsz Károly.................... 4 . 4
Kurth Miksa .................... 8 1 9
Lakatos János.................... 4 4 8
Özv. dr. Lakner Árpádné.. 30 66 96 200
Langsch Róbertné, N.-Sáros 6 6 10
Lehoczky Egyed................ 6 , 6 .
Lindgrün Alajos, Nagysáros 10 2 12 10
Linkesch Károly............... 30 17 47 .
Lórencz Károly ................ 10 3 13 .
Özv. Lotz Hermanné........ 4 4 .
Kk. Luchs Róbert ............ 6 6 ,
Ludmann Ottó ................ 30 6 36 \ .
Ludmann Paula................ 10 5 15 t . 1UU
Mahr Jenő Ödön ............ 6 1 7 ,
Magyar Mihály ................ 6 6 2
Maiéter Árpád.................... 100 30 40
Maiéter Gyula.................... 30 18 48 400
Dr. Maiéter István............ 50 50 .
Mangesius Mária ............ 15 3 18 20
Matherny Gusztáv............ 15 26 41 100
Özv. Matherny Lajosné.. .. 4 4 100 20 50
Mathisz Ferencz................ 4 4
Mauks Pál ........................ 20 4 24 .
Mauks Kálmán ................ 6 1 7 2
Özv. Maurer Lajosné........ 6 23 29 100
Mauritz Antal, Nagysáros.. 4 4 1
Mayer Endre .................... 40 20 60 200 20 120
Mayer Ferenczné, Nagysáros 4 , 4 .
Özv. Mayer Gézán é ........ 6 6
Özv. Mayer Gyuláné........ 4 , 4 50 15 20
Medzihradszky Emil ........ 4 2 6 • • •
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

kor. kor. kor. ! kor. kor. kor.

Meliórisz Ilka .................... 20 4 24 1200
Id. Meliórisz Kálmán........ 40 29 69 300
Ifj. Meliórisz Kálmán,

Kissáros ........................ 40 20 60 #
Özv.Menesdorfer Bertalanná 6 6
Mészárovits Istvánná........ 4 3 7 : 2
Mihalidesz Lajos............... 10 30 40 100
Miess Viktor .................... 6 6
Mikler Frigyes................... 4 2 6 5
Dr. Aáikler Károly............ 40 9 49 500 200 150
Mikolik István.................... 20 12 32 50
Mikulik Lajos.................... 10 2 12 200
Molitor Gusztáv................ 10 1 11 100 10 60
Molitorisz István................ 30 19 49 150
Dr. Moór Gyula................ 15 15
Dr. Mosánszky István .. .. 10 1 11 100
Mucha Bertalan ................ 4 1 5 50 30 5
Mucha József .................... 4 1 5 30 3 18
Müller Sámuel, Nagysáros 4 4 • 4
Mussoni Antalné................ 10 10
Özv. Mussoni Antalné .. .. 8 8 50 25 10
Dr. Obál Béla.................... 10 1 11 200 60 80
Oberlánder Károly............ 10 14 24 í 250 25 150
Dr. Obetkó Dezső ........... 30 6 36 200 80 60
Öhlschláger Ö dön............ 4 3 7 .
Dr. Oravecz Andorné........ 10 10
Oszvald Béla .................... 20 5 25 200 60 80
Dr. Oszvald Tivadar........ 20 15 35 ! 500 150 200
Özv. Palecskó Viktorné.. .. 4 6 10 i 100 20 80
Pálesch Árpád.................... 10 22 32 250
Pankúch Gusztáv ............ 10 1 11
Papp Ferenczné................ 6 6 2
Papp Istvánná, Sóvár........ 6 6 .
Özv. Papp Jenőné............ 10 10
Páter Mihály .................... 4 5 9 .
Pavelek Bertalanná............ 8 8
Perzsely István ................ 4 1 5
Peskó Ödön .................... 30 11 41 ! 300 210
Özv. Poloczek Pálné........ 10 4 14
Poloczek Róbertné............ 10 10 •

6
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

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

Porubszky, Sóvár ............ 20 20 t
Pott D ávid ........................ 6 6 . .
Pulszky Géza örökösei, Zsebefalva 57 57 . .
Özv. Puchert Gyuláné .. .. 6 1 7 100
Raáb János ....................... 4 6 10 100 30 40
Özv. Reisinger Lászlóné .. 4 4 . 10
Réz Lujza........................... 4 4 .
Rontsinszky Géza ............ 1 0 2 12 18
Rudnay Andor ................ 6 6 .
Özv. Ruzsják Boldizsárné.. 4 4 .
Saguly József .................... 10 1 11 100 10 60
Sarudy Ede........................ 10 1 11 . . 25
Özv. Sarudy Vilmosné .. .. 10 17 27 . . 100
Sánger Ilka........................ 6 6 . • 5
Sándor Béla....................... 4 1 5 , .
Schiller Vilmosné ............ 6 1 7 .
Schindler János, Sóvár .. .. 6 6 . •
Dr. Schmidt Gyula............ 50 13 63 . 2000
Schmuck Hugóné, Sóvár .. 4 4 . .
Schöpflin Géza ................ 20 8 28 300 60 150
Schönwiesner János ........ 15 21 36 500 50 300
Id. Schönwiesner János.. .. 4 4 .
Schroepfer Antalné............ 15 6 21 500 50 300
Schustek Nándor ............ 10 10 100 10 60
Ifj. Schustek Nándor........ 6 6 12 •
Schwab Hugó.................... 6 6
Schwarcz Ede.................... 20 11 31 10
Özv. Semsey Adolfné .. .. 10 4 14
Semsey Miklósné ............ 10 • 10 100 10 60
Özv. Simkó Mátyásné .. .. 4 3 7 20
Simkó Sándor.................... 4 1 5
Slajchó Mihály ................ 30 5 35 100
Soltész András ................ 4 7 11
Spanner Pál Lajos............ 15 3 18 10
Spanner Róbertné............ 4 8 12
Özv. Stépán Gézáné........ 4 . 4 .
Szabó Endréné ................ 4 . 4
Özv. Szakmáry Kálmánná.. 6 6
Szántó Mihály.................... 20 4 24
Szász Ödönné.................... 10 • 10 •
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll.adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel- ' 
ajánlva

1916 bán 
esedékes

kifi
zetve

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

Özv. Szemetkay Lajosné .. 4 4 10
Szénássy Paula ................ 4 4 50
Szentgyörgvi Gusztáv .. .. 10 15 25
Szentiványi Béla................ 10 16 26
Szent-Ivány Ferencz ........ 20 20
Szent-lvány József............ 40 8 48
Szereday Valéria................ 4 . 4
Dr. Szlávik Mátyás............ 30 6 36 100 10 60
Özv. Szoha Endréné........ 4 4 50 25 10
Dr. Sztehlo János ............ 40 17 57 500
Szugyiczky György ........ 4 4 .
Szutórlsz Frigyes ............ 30 15 45 600 180 240
Tahy József....................... 40 24 64 100
Tauth Győzőné ................ 10 15 25 100
Teltsch Kornél ................ 20 11 31 200 20 120
Theisz Á rm in................... 10 4 14 100
Theisz Géza.......................
Theisz Lenke . .

10
4

1 11
4 • 100

Theisz Mihály....................
Theisz Zoltán....................

6
4

7 13
4

•
25

Thomae Aladár ................ 15 3 18 10
Thrór Gyula .................... 6 9 15 100
Thinschmidt Tivadar........ 4 1 5 idő 30 40
Timcsák Aladárné......... . 10 10
Özv. Tivadar Lajosné .. .. 4 4
Tornán József.................... 4 • ■ 4
Tomasek Lajos ................ 4 2 6 10
Dr. Toperczer Géza ........ 20 3 23
Tóth Károlyné, Polyánka.. 4 4 .
Újházy Árpád.................... 40 3 43
Újházy Farkasné................ 4 4 ' 5
Vajdicska Kálmán ............ 6 5 11
Varga Frigyes.................... 10 3 13 . 10
Várjon Gézáné, Sóvár .. .. 6 6 5
Verbőczy Józsefné ............ 4 4 100 10 80
Vogel B éla ........................ 20 6 26 500 100 250
Dr. Wallentínyi Samu .. .. 20 4 24 250 175
Özv. Wallinger Ferenczné 6 11 17
Watitzák Samu ................ 4 4
Dr. Weiszer Emil ............ 15 24 39 100 10 60

6*
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1. 1916. évi egyházi 
adója

2. Iskolaépítésre 
adománya

N év szemé
lyes

járan
dóság

az
áll. adó 
3 száza

léka

össze
sen

fel
ajánlva

1916-ban
esedékes

kifi
zetve

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

Weiszer Lajos.................... 6 5 n , .
Ifj. Weiszer Lajos ............ 4 4
Weiszer Sándor................ 10 4 14
Wenczel Istvánná ............ 4 11 15
Wiegner Berta.................... 4 4 6
Witelky Aladárné ............ 10 22 32 .
Woháner Dezső................ 10 1 11 200 140
Zanyiczky Pálné................ 4 4
Özv. Zathureczky Béláné .. 20 . 20 . .
Özv. Zavatzky Szilárdné .. 15 15 1 0 0
Özv. Zelenka Pálné ........ 30 6 8 98 . . 500

Összesen .. .. 3581 1660 5241

N év
Iskolaépítésre adománya

felajánlva 1916-ban
esedékes kifizetve

Egyházi adót nem fizetnek: 
Korbély Géza ................. 530'-
Blaschek Mária tanító .. .. 200'- 40'— 100'-
Durst Győző ,, .. .. 500'- 5 0 - 300'-
Jelenik Emma » .. .. — — —
Mórocz Karolina » .. .. 250'- 5 0 '- 125'-
Sándor Izabella „ .. .. — — —

Simkovits Mariska » .. .. — — —

Szánik Ernő „ .. .. 200-- 2 0 '- 120'-
Vandrák Vilma » .. .. 500'- 100'- 250 '-
Várkoly Szerén „ .. .. 200’- 4 0 '- 100'-
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VIII. Adományok az iskolaépítésre más pártfogóktól.

Több évre felajánlott adományok: felajánlva
1916-ban
esedékes kifizetve

Eperjes városi és vidéki ág. h. ev. egyház évi 50-- 5 0 - - 2 5 0 --
Eperjesi ev. gyámint. nőegylet évente .. 5 0 0 -- 5 0 0 -- 3 0 0 0 --
Eperjesi Bankegylet................................. 1000 - 100 — 6 0 0 --
Eperjesi Takarékpénztár ...................... 1500'- 150 — 9 0 0 --
Hajnyi A rtú r ........................................... 3 0 --
Holénia Béláné ...................................... 2 0 -- 6 - 8 ' -
Ifj. Alth Lajos........................................... 5 0 '- 25‘- 1 0 -
Chován Sándor ...................................... 5 0 -- i o - - 25‘-
Derner Gusztáv A d o lf........................... 5 0 -- 25’- i o - -
Egyed Aladár........................................... 5 0 -- 35‘- — • —
Fejér M ihály ........................................... 5 0 -- 35‘- — •—
Glósz Dezső ........................................... 5 0 '- 1 5 - 2 0 --
Heinz Lajos ........................................... 5 0 '- 25’- 10’-
Hronyecz P á l........................................... 5 0 - i o - - 25‘-
Izsó Sándor ........................................... íoo-- 6 0 -- 1 0 '-
Kozlay Kálmán ...................................... 5 0 -- 10’- 2 5 '-
Krcsméry G yula...................................... 5 0 - - 3 0 -- 5’-
Kuszy Adolf ........................................... 5 0 -- 3 0 - - 5’-
Lángos János ........................................... 5 0 -- 3 5 -- — ■ —
Lehoczky Egyed...................................... 5 0 - - 1 0 '- 2 5 --
Matyuga K am ill...................................... 5 0 '- 35‘- — • —
Mérnyi Gyula ...................................... 5 0 ' - 1 5 -- 2 0 --
Mikulás J e n ő ........................................... 5 0 -- 35‘- — •—
Schwarcz Mátyás...................................... 5 0 - 1 0 '- 25’-
Schuster M ihály...................................... 5 0 -- 3 5 -- — • —
Tarczay Andor ...................................... 5 0 - - 5‘- 3 0 --
Vietórisz László ...................................... 5 0 -- 1 0 '- 25‘-
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Templomrenoválási számadás 1915. decz. 31-ikén.

X I .

Eperjes, 1915. deczember 31-ikén.
V ogel B éla ,

pénztáros.

Bevétel:
Pénztári maradvány 1914. évről .. K. 1351914
Eperjes városi és vidéki egyháztól „ 1233 -
Hátralékos adományokból befolyt . » 5 5 '-
Kamatjövedelem............................. .... 460-61

Összesen.. .. K. 15267-75 K. 15267-75

Kiadás:
Orgona utolsó részlet ..................K. 2460-—
Oltár ;; ;/ ..................„ 1009-
Villamvilágftási berendezés............  „ 1313-96
Javítások és költségek ..................„ 168 —

Összesen.. .. K. 4950-96 K. 4950-96
Pénztári maradvány 1915. decz. 31-ikén K. 1031679
Hátralékos adományok:

Kollégium............................. K. 1000--
Czigelbrier Róbert..................„ 20--
Dr. Flórián Károly ............  ,, 50--
Varga Frigyes....................... „ 1 0 -
Dr. Obetkó Dezső ............  „ 1 0 -

Összesen.. .. K. 1090--
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Krónika.

í.

Tanúkihallgatás 1721-ben az eperjesi ágost. hitv. evangélikus 
egyházban a lelkészek belvárosi szolgálata, az egyházi cselekvé- 
nyek szabad végzése, az iskoláztatás, a processiókra való kény
szerítés és az előbb használt templomok építése ügyében.

(1721. márczius 24.)

Infrascriptus Inclytae Tabulae Regiae Judiciariae Juratus Nótá
rius, fateor et recognosco p(rae)sentium per vigorem, quod ego vi- 
gore gratiosiMandati Praeceptorio-Compulsorij Excell(entissi)mi ac 
lll(ustrissi)mi DominiCornitis,DominiJudicisCuriaeRegiaeproParte 
ac ad Instantiam Prudentum ac Circumspector(um) D(omi)nor(um) 
Augustanae Confessioni addictor(um) Civium et Inhabitator(um) 
Liberae R(egi)aeq(ue) Ci(vi)t(a)tis Epperiessiensis, Inclyto Co(mi)- 
t(a)tui Saárossiensis adjacentis habitae, Die vigesima príma, recenter 
transacti p(rae)teriti Mensis Januarij, Anni Currentis, infrascripti 
emanatj, mihiq(ue) infranotato Tabulae Regiae Judiciariae Jurato 
Notario sonantis et Directi, ac ex vi ejusdem impertitae Judiciariae 
Exmissionis, Die príma Mensis Martij, Anni currentis infrascripti, 
in p(rae)notata R(egi)a L(iber)aq(ue) C(ivi)t(a)te Eperiessiensj, Testes 
infra uberius insertos partim personaliter accedendo, partim verő 
in p(rae)sentiam mei citando, ab iisdemq(ue) sub onere solutionis 
sedecim Marcarutn gravis ponderis, in Generáli Regni Durato 
superinde expresso, contentae, secundum subinserta De utri 
Puncta, p(rae)vio deposito corporali Juramento, talem úti sequitur 
meram, plenam atq(ue) omnimodam resciverim et expertus fuerim 
Certitudinis veritatem, qvorum quidem De utri punctor(um) tenor 
esset talis.

X II.
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Templomrenoválási számadás 1915. decz. 31-ikén.

X I.

Eperjes, 1915. deczember 31-ikén.
V ogel B éla ,

pénztáros.

Bevétel:
Pénztári maradvány 1914. évről .. K. 1351914
Eperjes városi és vidéki egyháztól „ 1233 -
Hátralékos adományokból befolyt . ,/ 5 5 '-
Kamatjövedelem............................. „ 460-61

Összesen.. .. K. 1526775 K. 15267-75

Kiadás:
Orgona utolsó részlet ..................K. 2460-—
Oltár V ;; ........... . tt 1009 -
Villamvilágítási berendezés............  „ 131396
Javítások és költségek ..................„ 168 —

Összesen.. .. K. 4950-96 K. 4950-96
Pénztári maradvány 1915. decz. 31-ikén K. 1031679
Hátralékos adományok:

Kollégium............................. K. 1000--
Czigelbrier Róbert..................„ 20--
Dr. Flórián Károly ............  „ 50--
Varga Frigyes....................... „ 1 0 -
Dr. Obetkó Dezső ............  „ 1 0 -

Összesen.. .. K. 1090 -



87

Krónika.

í.

Tanúkihallgatás 1721-ben az eperjesi ágost. hitv. evangélikus 
egyházban a lelkészek belvárosi szolgálata, az egyházi cselekvé- 
nyek szabad végzése, az iskoláztatás, a processiókra való kény
szerítés és az előbb használt templomok építése ügyében.

(1721. márczius 24.)

Infrascriptus InclytaeTabulae Regiae Judiciariae Juratus Nótá
rius, fateor et recognosco p(rae)sentium per vigorem, quod ego vi- 
gore gratiosiMandati Praeceptorio-Compulsorij Excell(entissi)mi ac 
lll(ustrissi)mi DominiCornitis,DominiJudicisCuriaeRegiae pro Parte 
ac ad Instantiam Prudentum ac Circumspector(um) D(omi)nor(um) 
Augustanae Confessioni addictor(um) Civium et Inhabitator(um) 
Liberae R(egi)aeq(ue) Ci(vi)t(a)tis Epperiessiensis, Inclyto Co(mi)- 
t(a)tui Saárossiensis adjacentis habitae, Die vigesima príma, recenter 
transacti p(rae)teriti Mensis Januarij, Anni Currentis, infrascripti 
emanatj, mihiq(ue) infranotato Tabulae Regiae Judiciariae Jurato 
Notario sonantis et Directi, ac ex vi ejusdem impertitae Judiciariae 
Exmissionis, Die príma Mensis Martij, Anni currentis infrascripti, 
in p(rae)notata R(egi)a L(iber)aq(ue) C(ivi)t(a)te Eperiessiensj,Testes 
infra uberius insertos partim personaliter accedendo, partim verő 
in p(rae)sentiam mei citando, ab iisdemq(ue) sub onere solutionis 
sedecim Marcarum gravis ponderis, in Generáli Regni Durato 
superinde expresso, contentae, secundum subinserta De utri 
Puncta, p(rae)vio deposito corporali Juramento, talem úti sequitur 
meram, plenam atq(ue) omnimodam resciverim et expertus fuerim 
Certitudinis veritatem, qvorum quidem De utri punctor(um) tenor 
esset talis.

X II .



88

De eo utrum?
Primo. Tudgya é a Tanú Lutherano Evangelica Confession levő 

Eperiessi Papok, ámbár némelynek kőzzűlők a Városban 
bent házok is legyen, mellyektul onus publicum, de az 
Inqvartirizatiot is viselik, bent való lakastul el tilalmaztassa- 
nak, és ámbár néha magoknak, vagy Házok népeinek beteg
ségek interveniálván, az okára az varosban hogy maragyanak 
engettetik é, nem kűlőmben betegekhez, vagy ha magok 
a Papok, jelen nem lehetnek, subordinatis suis éczakára 
bent való maradas engettetik é?

Secundo. Tudgya é a Tanú, ugyan azon Evangelica Confession 
lévő Papok, Koronás Király Urunk eő Feőlsége Anno 1713. 
Die 4. Augusti emanatt k(e)g(ye)lmes Parancsolatyaban 
inseralt engedelem szerint, magok vallásán lévő betegeket 
ha visitalyak, és más accesoriakban és cohaerentiakban ha 
peragainak, nem impedialtatnak é?

Tertio. Tudgya é a Tanú, fellyeb emlétet eő Feőlsége Kegyelmes 
Parancsolatyaban k(e)g(ye)lmes engedelme szerint, Exerci- 
tium Stolae liberumne habeant, id est, az Copulae, Kereszt- 
ség, Avatatás, és Temetetés, Lutherana Valláson lévőknek, 
kiváltképen, ahol egy rész vagy Cathoiicae, vagy Helve- 
ticae, másik autem Confessionis Augustanae lenne, nem 
impedialtatik é?

Qvarto. Tudgya é a Tanú, Augustana Confession lévőknek Tani- 
toji, Tanitvanyi vagy Eleemosinarij, eő Feőlsége k(e)g(ye)l- 
messen engetettet, és semminémű Mandátumai nem restrin- 
galtatot, Oskolabeli Exercitium, valamely dologban nem 
turbaltatot é?

Qvinto. Tudja é az Tanú, Eperiessi Concivis Augustana Confession 
lévők Processiora vagy Offertoriumra, a kik nem compareal- 
tanak, nem molestaltanak é, és nem denem nagyob poenaval, 
hogy sem Céhbeli Articulussok tartanak mulctaltatnak é, 
és tudgya é nem de nem Arbitrarialis büntetést, mellyet 
eő Feőlsége Anno 1715. Die 5. 7bris emanalt k(e)g(ye)lmes 
Parancsolatyaban, maganak reservalta, az Nemes Magistratus, 
említet ’Concivissek kőzzűl valakinek inferalt és micsoda 
büntetés lehetet az.

Sexto. Tudja é a Tanú 1714. Die 12. Julij, restitualtatot Exercitium 
Religionis Oratóriumnak való építésben nem impedial- 
tattanak é?
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Septimo. Magyar1 és Páter Minoriták Uraimék Temploma2 Evan
gélikusok altat építettet é nem é?

Primus Testis, Prudens ac Circumspecttis Dominus Georgius 
Placsko, Catholicus in p(rae)dicta Libera R(egi)aq(ue) Ci(vi)- 
t(a)te Eperiessiensj commorans, Domi suae personaliter 
repertus annum circiter 50. juratus examinatus fassus est. 
Ad Primurn. Vallya, hogy Lutherano E(van)g(e)lica Con- 
fession lévő Papok kőzzűl egyet sem tud, az kinek bent 
az Varosban maganak haza lenne és jóllehet ugyan sem 
bent a Varosban való lakásokat sem pedig be jarasókat 
meg nem engednek, de mindazaltal betegekhez be járulnák. 
Ad Secundum. Vallya, hogy ugyan azon Evangelica Con- 
fession lévő Papok, Koronás Király Urnák, eő Feölsége 
emanalt K(e)g(ye)lmes Parancsolattyaban inseralt engedelem 
szerint, magok vallásokon lévő betegeket, visitaltanak, s’ 
más accesoriumokat és Cohaerentiakat peragaltanak légyen. 
Ad Tertium. Vallya, hogy fellyeb említet eo Folsége K(e)g(ye)l- 
mes Parancsolattyaban, K(e)g(ye)lmes Engedelme szerint, 
Augustanae Confessioni addicti, liberam habeant stolam, 
hanem a midőn egy rész, úgymint az Férfi Catholicus lenne, 
tehat eo in Casu, Plebanus Ur, maga Jurisdictioja alá vetett
nek, lenni alitya. Ad Qvartum. Vallya hogy mar meg nevezet 
Augustana Confession lévőknek, vigore Commissionis Came- 
ralis Magistratualiter inhibealva légyen az Pilosophicum et 
Theologicum Stúdium. Ad Quintum. Vallya, hogy igen is 
az Eperjessi Concivis Augustana Confession lévő Iffiu Mester 
Emberek, az Processiora és Offertoriumra, sub poena 
flor(enorum) 12. adigaltattanak, az Mester Legényekkel Egye
temben, séd post interventum Decretum, sem az, sem az 
Arbitralis poena nem desumaltatot. Ad Sextum. Vallya, 
hogy Anno 1714. restitualtatot Religionis Exercitiumok, az 
Augustana Confession lévőknek, annak tenora szerint az 
mostani Oratóriumokban, nem impedialtatnak, hanem akar
ván magok(na)k Kűből magok(na)k Templomot építeni, azt 
Eperiessi Commendans Uram semmiképen meg nem engedte 
Ad Septimum. Hallotta, hogy az Magyar Templomnak az 
Hellyén, volt volna bizonyos Capella (de ki épitete, nem

1 Mostani templomunk. -  2 A mostani gör. kath., előbb tót evan
gélikus templom.
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tudgya) melly hellyen epitetet Templomot Catholicussok 
áltál hallotta erigaltatnj és csináltatnj. Az Páter Minoritákét 
ugyan nem tudgya, se nem hallotta, ki építette légyen, de 
midőn Augustana Confession lévők bírtak volna, akkoron 
eő k(e)g(ye)lmek tetettenek bizonyos restauratiot rajta.

Secundus. Prudens ac Circumspectus Dominus Dávid Obersbach, 
Cívis et Inhabitator R(egi)ae L(iber)aeq(ue) Ci(vi)t(a)tis 
Eperiessiensis, Annor(um) circiter 57. p(rae)habito Juramento 
fassus est. Ad Primum. Vallya, hogy Schwarcz János Augus
tana Confession lévő Praedicator Uramnak, az Varosban 
haza lévén, nappal be lakhatik, de északara kelletik ki menni, 
és egykor ugyan említet Schwarcz Uram megbetegedvén, 
bent az Varosban maga házánál fekűdőt ugyan, de annak is 
(úgy hallja) meg parancsoltak, hogy kimenne az Varosbul. 
Es hogy ha az Augustana Confession lévők kőzzűl meg talal 
valamelyik betegedni, nappal ahoz be jővén az gyóntatást 
véghez viszik ugyan, de abban is impedialtattnak Páter 
Jesuitak Uraiméktul, éczakara nem kűlőmben azon betegek 
mellettis lenniek és maradniok nem engedik. Ad Secundum. 
Vallya, hogy azon E(van)g(e)lica Confession lévő Papok 
Koronás Király Urunk eő Feőlsége emanalt k(e)g(ye)lmes 
Parancsolattya után is, magok functiojaban, modo p(rae)misso 
impedialtatnak, és in spécié itt az Varosban lakozo, s’ Augus
tana Confession lévő bizonyos Réz mivesnek, az Hitves 
Tarsa Halálon lévén, hozzaja hivatatot, gyóntatás kedvéért, 
et pro Consolatione Spiritualj az Praedicator, ki is oda 
menvén, s' Páter Superior Uram ottan talalvan, veszekedésre 
fakadót, azon Lutheránus Pappal, melly is miképpen kez- 
dedőt, follyt, és végződet, azon Réz műves bűvebben, s’ 
jobban constalvan előtte fogja declaralni. Ad Tertium. In 
stolaribus, signanter autem, in negocio copulae, ahol tudnia 
illik : egy rész, vagy Catholicus, vagy Helveticae Confessionis, 
másik penig Augustanae, impedialtatnak, Romano-Catholica 
Hiten lévő Páter Uraiméktul, hanem a hol mind két rész 
Augustana Confession volna, azok nem háborgatatnak. 
Ad qvartum. Nem reflectalhatja magat, hogy ha Augustana 
Confession lévők(ne)k Tanitoj, Tanitvanyi, eő Feőlsége 
k(e)g(ye)lmesen engetettet Oskolabéli Exercitium valamely 
dologban turbaltattanak é, hanem az Mendicassok nem 
egyszer, de többszer haborgatattanak. Ad Quintum. Ezen
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Fatensel magaval történt az, hogy Processiora nem menvén 
és offertoriumra, meg bűntettettet, és Száz font fagyat kellettet 
adni, másodszor fl(orenos) 18. kellettet adni az Tanacshaz- 
hoz, az Sernevelő Céhben pétiig egy Aranyat. De miolta 
már eö Feőlségetul megnyertik volna azon De utrumban 
fel jegyzet k(e)g(ye)lmes Parancsolatot, azolta ezen Fatens 
(meg nem jelenvén azon Solemnitasokon) meg sem habor- 
gatatot, de az Iffiu Mester Emberek és Legények most is 
compellaltatnak. Ad Sextum. Vallya, hogy méglen eö Feőlsége 
k(e)g(ye)Imes Parancsolattya áltál, nem restitualtatot volna az 
Exercitiumok, sokszor említet Augustana Confession lévők
nek, addik Oratóriumnak való építésében impedialtattanak, 
de azon időtűi fogva nem haborgatyak. Ad Septimum. 
Vallya hallomasbul, hogy az Magyar és Páter Minoriták 
Uraimék Templomok Augustana Confession lévők áltál 
aedificaltatot légyen.

Tertius Testis Prudens ac Circumspectus D(omi)nus Michael 
Melczel, Civis aeq(ve) ac Inhabitator p(rae)mentionatae 
R(egi)ae L(iber)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperiessiensis Annor(um) 
circiter 56. fide mediante fassus est. Ad Primutn. Vallya, 
hogy Lutherano-Evangelica Confession lévő Eperiesi Papok, 
ámbár némellyek(ne)k kőzzűlők az Varosban bent házok is 
légyen, mellyektul onus publicum, de az Inqvartirizatiot is 
viselik, bent való lakastul el tilalmaztassanak, és ámbár néha 
magoknak vagy hazok nepejnek betegségek interveniálván 
éczakára az Varosban maradniok meg nem engetettik, nem 
kűlőmben betegekhez, vagy ha magok az Papok jelen nem 
lehetnek, subordinatis suis, az bent való maradas interdical- 
tatot. Ad Secundum. Vallya, hogy ugyan azon E(van)g(e)lica 
Confession lévő Papok, Koronás Király Urunk eő Feőlsége 
Anno 1713. Die 14. Augustj, emanalt K(e)g(ye)lmes Paran- 
csolattyaban inseralt engedelem szerint, magok vallasan lévő 
betegeket visitalni modo p(rae)misso meg engedik ugyan, 
de azok körűi való asistentiaban impedialtatnak. Ad Tertium. 
Vallya, hogy stolae exercitium, sok villongás, és eő Feőlsége 
Parancsolati után, mar mostanában imperturbate légyen 
ugyan másként, hanem egy fél vagy Catholicae vagy Refor- 
matae, ámbár a más fel Lutherano-E(van)g(e)licae Confessionis 
legyen is, eo in casu, mindazaltal Páter Superior Plebanus 
Uram eo k(e)g(ye)lme, maga Jurisdictioja ala adigalta, et de
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p(rae)senti adigalja, sőtt oly Példa is vagyon, hogy bizonyos 
Csizmadia, Lutheránus lévén, vett maga vallásán lévő 
Leányzót, kinek Szülői ugyan Pápisták voltának, arra való 
nézve az Catholicussoknal kellettet az Copulat fel venniek. 
Ad qvintum. Vallya, hogy az előtt Processiora és Offertoriumra 
az Eperiessi Conciviseket adigaltanak, et non comparentes 
puniti sunt,séd post emanationem Suae Ma(jes)t(a)tis S(a)cr(atis- 
si)mae Mandati, ezen Fatens Lutheránus lévén nem adigal- 
tatot, az több Concivissek adigaltattanak é, vagy sem, nem 
constal előtte! Ad Qvartum. Vallya, hogy Anno 1717. Die 26. 
Mensis Januarij, ex Delegata Commissione Regio-Camerali, 
in decimo ejus Puncto prohibitum est E(van)g(e)licis Stú
dium Philosophicum, azon felől Eleemosjnarij az utzakon 
haborgatatvan, az Iratok is el vétődtek. Ad Sextum. Vallya, 
hogy Anno 1714. Die 12. Julij, restitualtatot Religionis Exer- 
citiumok, az Augustana Confession lévőknek, de mindazaltal 
az oratóriumnak való épületben impedialtattanak, s' most is 
sub prohibitione vagyon. Ad septimum. Vallya, hogy mint 
Magyar, mint pedig Páter Minoriták Uraimik Templomok 
Augustana Confession lévők áltál épitettettenek, a mint hogy 
az Inscriptiokbul meg teczik.

Qvartus Testis. D(omi)nus Georgius Kpeiczer, A(ugustanae) Con- 
fes(sionis) Cívis et Inhabitator saepe dictae R(egi)ae L(iber)ae- 
(qve) Ci(vi)t(a)tis Eperiessiensis, Annor(um) circiter 74. 
p(rae)vie deposito Corporali Juramento fassus est. Ad Prímám. 
Vallya, hogy ámbár Augustana Confession lévő Papok(na)k 
bent a Varosban, onus ala vetetet magok(na)k Hazok legyen is, 
mindazaltal sem bent az Varosban való lakások, sem északa- 
nak idején, bent maradások, még az betegek mellett sem 
engedetik. Ad Secutidum. Vallya, hogy ugyan azon Evan- 
gelica Confession lévő Praedicatorok, Koronás Király Urunk 
eő Feőlsége, Anno 1713. emanalt K(e)g(ye)lmes Parancso- 
latyaban inseralt engedelem szerint, magok vallásán lévő 
betegeket visitalvan, és consolatione spirituali succurralvan, 
impedialtatnak. Ad Teríium. Nem külömben, a hol egy Rész 
Augustana Confession volna, más pedig kőién valláson, 
tehat az ollyanoknak Lutheránus Pap áltál celebrálandó 
Stolare exercitium interdicaltatot.Aüf Qvaríum.Vallya, hogy az 
említet Augustana Confession lévők(ne)k Exercitiumok annyi
ban turbaltatot légyen, hogy az Mendicanssoknak bent az
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Varosban való éneklés megtiltatot. Ad Qvintum. Vallja, hogy 
Eperjesi Concivis Augustana Confession lévők Processiora 
vagy offertoriumra nem comparealvan meg bűntettének 
secundum facultates. Ad Sextum. Vallya, hogy Anno 1714. 
Die 12. Julij, restitualtatot Religionis Exercitiumok, az Augus
tana Confession lévőknek, és az olta Oratóriumnak való 
épületben nem impedialtatnak. Ad sepíimum. Vallya, hogy 
ezen Fatensnek az Attya is, hordván kővet, az Magyar 
Templomnak épületeire, hallotta volna, hogy mint azt, s' mint 
az Minoritákét Augustana Confession lévők épétettetik légyen.

Qvintus Testis, D(omi)nus Stanislaus Spillenberger, Augustanae 
Confessionis Civis, et Innabitator, jani dictae Ci(vi)t(a)tis 
Eperiessiens(is), Annor(um) circiter 57. Juratus examinatus 
fassus est. Ad Primum. Valja, hogy Lutherano E(van)g(e)lica 
Confession lévő Eperiessi Papok(na)k, ámbár némellynek 
Hazok is legyen bent az Varosban, ottan való lakások meg 
tiltattatot. Schwartz János Uram(na)k, mindazaltal, beteg lévén, 
bent maga házánál lévő lakása meg engetetet, de most mint 
nappal, s mint penig Eczakanak idején, az Augustana Con
fession lévő betegeknél lévő lételek interdicaltatot. Ad Se
cundum. Vallya, hogy ugyan azon E(van)g(e)lica Confession 
lévő Papok, Koronás Király Urunk eő Feőlsége Anno 1713. 
Die 14. Augusti emanalt k(e)g(ye)lmes Parancsolatyaban 
inseralt engedelem szerint, magok vallásán lévő betegeket 
ha visitalnak is, más accessoriumokban és Cohaerentiak- 
ban, ha succurralnak, modo p(rae)misso impedialtatnak. 
Ad Tertíum. Valja, hogy feljeb említet eő Feőlsége K(e)g(ye)l- 
mes Parancsolatyaban, K(e)g(ye)lmes engedelme szerint, 
Exercitium Stolae, Augustanae Confessionj Addicti, liberum 
quidem habeant, de a hol egy Rész Augustanae, más rész, 
vagy Catholicae vagy pedig Helveticae Confessionis, tehat 
eo in Casu, Páter Superior Plébános Ur, az Stolat magaénak 
alittya lenni. Ad Qvartum. Vallja, hogy bizonyos Oskoláig 
szabad légyen az Augustana Confession lévők(ne)k tanitanj, 
de az Mendicassok(na)k énekelni nem engedik, sőtt két vagy 
három Ízben, az Papista Deákok meg verekettenek vélek az 
Ferculumokért. Ad Qvintum. Vallya, hogy az Eperjessi Con
civis Augustana Confession lévők, Processiora vagy Offer
toriumra nem comparealvan, nagyob büntetéssel, hogy sem 
az Céhbeli Articulusok tartanak bűntettettenek. Ad Sextum.
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Az melly Oratóriumban az Augustana Confession lévők 
most járnák, azt csak Oskolának építetvén, mivel annyira 
való költségek nem volt, hogy külön Templomot is épít- 
hettenek volna, abban ugyan nem impedialtattanak, de az 
idő alatt, azt kicsinnek alitvan lenni, nagyobnak épitetésére 
igyekeztenek de az meg nem engetettet. Ad Septimum. 
Hallotta, hogy mint az Magyar Templomot, s mint az Mino
riták Uraimik Templomát Lutheránus Uraimik áltál épi- 
tetetik légyen.

Sextus Testis D(omi)nus Joannes Bősz, Augustanae Confessioni 
addictus, in p(rae)nominata R(egi)a L(iber)aq(ve) Ci(vi)t(a)te 
degens, annor(um) circiter 78. fide mediante confirmavit 
Fassionetn p(rae)cedentem.

Septimus Testis. Jacobus Kiss in p(rae)dicta Ci(vi)t(a)te commo- 
rans Lutheránus, Annor(um) circiter 56. Juratus examinatus 
fassionem confirmavit per omnia Testis in ordine qvintj 
hoc per expressum declarans, hogy ezen Fatensnek másfél 
Esztendeiben nem volt szabad Mesterséget űzni, pro poena, 
azon okbul, hogy Leány gyermekkel meg áldván, Isten, 
Augustana Confession lévő Pappal kereszteltette meg, mivel, 
mint maga, s’ mint Felesége azon Evangelica Confession 
lenne, és azon kivűl négy nap, az Bertenházban kelletet lenni, 
és obligatoriat magatul adni, (melly most is Magistratus 
kezénél vagyon) hogy 12 forintot fog le tennj, de még addig 
ugyan meg nem vették rajta.

Octavus Testis, Stephanus Jósa, A. C. addictus, Civis et Inhabi- 
tator, R(egi)ae L(iber)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperiessiens(is) 
Annorum circiter 77. Juratus examinatus fassus est. Ad 
Primum. vallya, hogy Lutherano-E(van)g(e)lica Confession 
lévő Eperjessj Papok, ámbár némelly(ne)k az Varosban bent 
hazok is légyen, mellyektűl Onus publicum, de az Inqvar- 
tirizatiot is viselik, bent való Inkástul el tiltattanak, és ámbár 
néha magoknak, vagy Házok népeinek betegségek inter
veniálná, de még éczakara is, hogy az Varosban marad
hassanak nem engetettik, nem kűlőmben betegek mellet, 
említet Papokat, vagy ha magok jelen nem lehetnek, sub- 
ordinatos suos, éczakanak idején, bent az varosban lenni 
nem engedik. Ad Secunduni. Vallja, hogy azon Augustana 
Confession lévő Papok, betegeket hogy ha visitalnak, és
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azokat néminemű accessoriumokban és Cohaerentiakban 
consolalnak, nappal ugyan meg engettetik de éczakára való 
melletek maradások interdicaltatot. Ad Tertium. Vallja, hogy 
fellyeb említet eő Feőlsége K(e)g(ye)lmes Parancsolatyaban, 
k(e)g(ye)lmes engedelme szerint, Exercitium Stolae, az Augus- 
tana Confession lévők(ne)k, ne legyen szabad, kiváltképpen 
a hol egy rész vagy Catholicus, vagy Helveticae, másik 
pedig Augustanae Confessionis lenne. Ad Qvartum. Az 
sokszor említet Augustana Confession lévő Eieemosinariusok- 
(na)k szabad ugyan, magok élettyeket táplálni, és eledeleket 
keresni bent is az Varosban, de gyakorta az Papista gyer
mekek említet Lutheránus Deákokkal őszve háborodnak. 
Ad qvintum. Ezen Fatens nem desumalvan semminéniű 
büntetést, azért nem tudhattya, hogy más Eperjessj Concivis 
Augustana Confession lévőket Processiora és offertoriumra 
nem menvén büntették é vagy sem. Ad Sextum. Vallya, 
hogy az előtt Oratóriumnak való épitetésben, az Augustana 
Confession lévők impedialtattanak, de mar most, semmit 
nem hall iranta. Ad Septimum. Ezen Fatens hallotta az 
Attyatul, hogy mint az Magyar Templom, mint az Páter 
Minoriták Templomok, Augustana Confession lévők áltál 
építettet légyen.

Nonus Testis Jacobus Dietrich, A. C. addictus Cívis et Inhabitator 
R(egi)ae L(iber(aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperies(siensís) Annor(um) 
circiter 27. Juratus examinatus fassus est. Az E(van)g(e)licus 
Papok(nak) bent az Varosban való Lakások, betegekhez 
járások és Exercitiumok iránt, confirmat Fassiones p(rae)ce- 
dentium, mint hogy magával ezen Fatensel, Lutherana lévén 
Felesége is, most hatodik esztendőre járván, történt olly 
dolog, hogy kivanvan magok Papjánál az Copulat fel venni, 
meg nem engetettet, Catholicus Páter Uraimék áltál. Ad 
Qvartum. Vallja, hogy sokszor emlitet Augustana Confession 
lévők(ne)k Tanitoj, s’ Tanitvanyi, annyiban haborgatatnak, 
hogy Rhetorican felől való Scholat tanitatni nem engedik. 
Ad Qvintum. Hallotta, hogy most meg nevezet Eperjessi 
Concivis Augustana Confession lévők Processiora vagy 
Offertoriumra nem comparealvan, meg bűntettének legyen, 
de mennyével nem tudgya. Ad Sextum. Anno 1714. Die 12. 
Mensis Julij restitualtatvan Religionis Exercitiumok, az
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Áugustana Confession lévők(ne)k, az otatul fogva Oratórium
nak való építésében nem hallotta, hogy turbaltattanak volna. 
Ad Septimum. Jóllehet hallotta légyen azon Fatens, hogy 
az Deutrumban fel jegyzet Magyar és Páter Minoriták 
Uraimik Templomokat, az E(van)g(e)lica Confession lévők 
épitettetik volna, de Iffiusagatul viseltetvén nem említheti, 
se nem tudhatya.

Decimus Testis, Christianus Kriger, Aug(ustanae) Confessioni 
addictus, annor(um) circiter 48. fide mediante fassus est. 
Ad Prímum, Vallya, hogy a Lutherano-E(van)g(e)lica Con
fession lévő Eperjessi Papok (jóllehet Schwarcz Uramon 
kivűl nem tud az Varosban senkinek hazat lenni) mellytul 
onus Publicum, de az Inqvartirizatiot is viseli, bent való 
lakastul eltilalmaztattanak, és ámbár néha magoknak, vagy 
házok népejnek betegségek interveniálván, az Varosban 
éczakanak idején, hogy maradgyanak nem engetettik, nem 
kűlőmben betegekhez, ha magok az Papok jelen nem lehet
nek, subordinatis suis éczakára bent való maradás inter- 
dicaltatot. Ad Secundutn. Vallya, hogy említet E(van)g(e)lica 
Confession lévő Papok, ha betegeket latogattanak, volt 
ugyan valami szó ellenek, de hogy violenter, azon eő Feőlsége 
I<(e)g(ye)lmes Parancsolattya után impedialtattanak volna, 
nem tudgya. Ad Tertium. Immediate fellyeb meg irt kilen- 
czedik Tanúval, tudgya, hogy történt olly dolog, hogy mint 
maga, s’ mint Felesége lévén Lutherano E(van)g(e)lica 
Valláson, meg nem akarnak Eperjessi Plebanusagot viselő 
Páter Jesuitak Uraimik, eő k(e)g(ye)lmek, az Áugustana 
Confession lévő Papoknál az Copulat engedni, s' ezen kívül 
tőbnek is lehetet illy impetitioja, de ezen Fatens ellőtt nem 
constal. Ad Quartum. Nihil. Ad Qvintum. Vallya, hogy 
Eperjessj Concivis Áugustana Confession levő község, 
Processiora vagy Offertoriumra nem comparealvan nagyob 
poenaval, hogy sem Cehbelj Articulusok tartanak, mulctal- 
tattanak, mivel ezen Fatens azon sollennitason nem com
parealvan, bűntetéssűl nyolezad napig Arestomban volt, azon 
felől kellet adni Tizenkét forintokat, hollott, ez iránt nincs 
semmj az Cehbélj Articulussokban fel teve. Ad Sextum. 
Vallja, hogy vigore benigni S(uae) Ma(jes)t(a)tis S(a)cr(atiss)i- 
mae Mandati restitualtatot Exercitium után, Oratóriumnak
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való építésben, az emlitet Augustana Confession lévők, az 
ellőtt, circiter három esztendőnek ellőtte Commendans 
Ür(am) áltál impedialtattanak. Ad Septimum. Hallotta, hogy 
mint az Magyar, s’ mint penig az Páter Minoriták Uraimik 
Templomok E(van)g(e)licusok áltál épitetet legyen.

Undecimus Testis, Simon Neumcircker, Romano-Catholicae Fidej 
addictus, Cívis et Inhabitator, saepe recensitae R(egi)ae 
L(iber)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperiessien(sis) Annor(um)circi- 
ter 73. p(rae)misso Juramento fassus. Ad Primum. Vallya, 
hogy Lutherano E(van)g(e)lica Confession lévő Eperjessj 
Papok, ámbár némelynek kőzűlők, az Varosban bent hazok 
is legyen, mellyektűl onus publicum, de az Inqvartirizatiot 
is viselik, bent való lakastul el tilalmaztattanak, és ámbár 
néha magoknak vagy Hazok nepejnek betegségek inter
veniálná, éczakara mindazaltal az varosban maradások nem 
engetettetet, nem kűlőmben betegekhez, vagy ha magok a 
Papok jelen nem lehetnek, subordinatis suis éczakara bent 
való maradások interdicaltatot. Ad Secundum. Nihil. Ad 
Tertium et Qvartum, pariter nihil. Ad qvintum. Vallja, hogy 
az Bodnár Cehben lévők (mellyhez ezen Fatens Kőtőles) 
az Processiora és Offertoriumra való nem menetel miatt, 
Cehbelj Articulus szerint meg bűntettének. Ad Sextum. 
Nihil. Ad Septimum. Vallja, hogy az Eperjessi Magyar 
Templom hellyén, Catholicussok áltál epitetet kápolnát ki 
vetvén, hallotta, hogy annak az helyében építették az Augustana 
Confession lévők azon Magyar Templomot, és nem kűlőm
ben az Páter Minoriták Uraimék Templomát is hallotta, 
hogy Lutheránusok renoválták.

Duodecimus Testis, Joannes Marschalko, Augustanae Conf(es- 
sioni) addictus, Cívis aeq(ve) et Inhabitator R(egi)ae ac 
L(iber)ae Ci(vi)t(a)tis Eperiess(iensis), annor(um) circiter 33. 
fide mediante fassus est. Ad Primum. Vallja, hogy az 
Lutherano-E(van)g(e)lica Confession lévő Papok, jóllehet az 
Ház, az Mostoha Fiáé, Schwarcz Uram(na)k, melytűi onus 
publicum, de az Inqvartirizatiot is viseli, bent való lakastul 
el tilalmaztattanak, és ámbár néha magoknak, vagy Hazok 
népejnek betegségek interveniálná, mindazaltal Éczakara 
az varosban ben maradni, nem kűlőmben betegekhez, vagy 
ha magok az Papok jelen nem lehetnek, subordinatis suis
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éczakara bent az varosban való maradas nem engetettik. 
Ad Secundum. Vallja, hogy magatul vévén Példát, tudgya, 
hogy emlitet E(van)g(e)lica Confession lévő Papok, betege
ket visitalvan, és egyéb accessoriumokban és Cohaerentiak- 
ban consolalvan impedialtattnak, de masokai mit történt 
légyen nem tudgya. Ad Tertium. Hallotta, hogy in Exercitio 
Stolae, Augustana Confession lévők, az Catholicus Páter 
Uraimék áltál impedialtattanak legyen, de kiket nominete- 
nus nem tud senkit neveznj. Ad Qvartum. Vallja, hogy 
Aug(ustana) Confession lévők(ne)k, Tanitoj, Tanitvanyj, és 
Eleemosynarij impedialtatnak é valamiben vagy sem nem 
tudgya, azt tudgya penig, hogy az Lutheránus Déakok az 
Varosban bent hazanként énekelni nem mernek. Ad Qvintum. 
Nihil. Ad Sextum. Hallotta az kősségtul, hogy in erigendo 
Oratorio Augustana Confession lévők Eperiessj Commendans 
Ur(am) áltál impedialtattanak, Ad Septimum. Nem kűlőm- 
ben azt is hallotta, hogy Deutrumban feljegyzet Templomo
kat, Augustana Confession lévők épiteték volna.

Decimus tertius Testis, Prudens ac Circumspectus D(omi)nus 
Joannes Precsner, saepe dictae R(egi)ae ac L(iber)ae Ci(vi)t(a)- 
tis Eperiessien(sis) Senator, annor(um) circiter 42. juratus 
examinatus fassus est. Ad Primum. Qvod Deutraliter mentio- 
nati Augustanae Confessionis Ministri, nullám habentes 
domum in Ci(vi)t(a)te interiori, nec ónéra publica suppor- 
tare potuere, et non tantum ideo inhibitos fuisse ab inhabi- 
tatione p(rae)dictae Ci(vi)t(a)tis, verum, qvod benignum 
S(uae) M(ajes)t(a)tis S(a)cr(atiss)imae indultum clementer 
p(rae)ciperet, qvatenus A. C. addicti, in loco in suburbio 
sibi concesso, Oratórium residentias item pro Ministris, et 
Scholas aedificarent, hinc ex p(rae)missis rationibus, neq(ve) 
gratia suor(um) Auditorum, sibi permisam fuisse in Ci(vi)ta)te 
pernoctationem. Ad Secundum. Scit omnino, hucusq(ve) 
inhibitos esse, siqvidem in expositione benigni Mandatj, ad 
quod se provocarent, esset qvidem mentio, séd in com- 
missione nulla, aegrotos visitari posse, immo S(ua) Ma(jes)tas 
S(a)cr(atiss)ima clementer in eodem Mandato dignaretur 
committere seqventibus. Adeoq(yt) in usu, qvo ante et usq(ve) 
recenter sopitos motus praefuissent, permittantur, ante motus 
verő, nunqvam in usu fuerunt. Qvatenus autem, substitutor(um) 
loco Ministror(um) toleratus fuisset, fatenti huic non constat.
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Ad Tertium. Scit in liberó religionis suae exercitio fuisse, 
Stolari verő Perceptione, ab anno 1714. post assignationem 
benigni S(uae) Ma(jes)t(a)tis S(a)cr(atiss)imae Mandati sub 
contradictione tamen. Ad Qvartum. Scit qvoad Philo- 
sophica et Theologica Studia impeditos fuisse, Elemosynarios 
autem eorum solito domatim permissos fercula collectare 
séd absq(ve) cantu. Ad Qvintum. Scit ad Processionem 
S(a)cr(atiss)imi Corporis Christi, et terna Offertoria, Nativi- 
tatis vid(e)l(ice)t D(omi)ni, Paschatis et Pentecostes com- 
pulsos fuisse, et absentes, pro varietate Opificior(um) certa 
tolerabili poena mulctatos, post acceptionem benigni S(uae) 
Ma(jes)t(a)tis S(a)cr(atiss)imae Mandati verő, ab opificii et 
Braxaturae suspensione absolutos extitisse. Ad Sexíum. Non 
scit p(rae)fatos A. C. addictos in erectione Oratorij, post 
iteratam restitutionem impeditos fuisse, bene autem constare 
sibimet asseruisset, Anno 1718, ubi praeter jam noviter 
exstructum Oratórium, aliud május erigere voluissent, extunc 
Ill(ust)rissimus D(omi)nus Commendans, loci, et Ampl(issi- 
mus) M(a)g(istra)tus evocatus ad oculatam revisionem, qvod 
aedificium juxta exhibitam Delineationem, cum p(rae)t(itu)- 
latus D(omi)nus Commendans nocivum futurum Propugna- 
culo, in qvo Pulveres Pyrij assservarentur, observasset, 
informando desuper Excellsum Bellicum Consilium, hinc 
etiam Inhibitorium obtinuit, ita et Amplissimus M(a)g(istra)- 
tus ab Excelsa Cancellaria Hungarica. Ad Septimum. Prae- 
teritor(um) duorum Templor(um) primum qvidem audivit 
a Lutheranis, per eosdem fuisse aedificatum, séd super 
inscriptio supra majorem Portám in marmore sonat: Hoc 
Teniplum in honorem S(acratis)s(i)mae Trinitatis, Surntibus 
R(egi)ae ac L(iber)ae Ci(vi)t(a)tis Eperiessiensis exstructum 
esse, et aliunde communiter ex relatis habetur in loco p(rae)- 
fuisse Capellam Catholicor(um). Qvoad alterum R(evere)n- 
dor(um) Patrum Minoritarum Templum, audivit etiam per 
Lutheranos redintegratum esse, ubi ex Sanctuario apparet 
antiqvitus p(rae)fuisse vestigia Catholici Templi. Super qva 
p(rae)vio modo, per me peracta ex effectuata Inqvisitionis et 
rescitae veritatis p(rae)missor(um) serie, praesentes Literas 
meas, sub Juramento meo in Generáli Regni Decreto, super- 
inde expresso contem(poraliter) propriae manus subscrip- 
tione, sigilliq(ve) appositione roboratas, Iurium p(rae)nota-
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to(rum) D(omi)nor(um) E(van)g(e)licae Confessionis exponen- 
tium futura, uberioriq(ve) pro cautela necessarias extradedi 
Testimoniales,in Possessione Krivanyl. Co(mi)t(a)tui Saárossi- 
en(sis) adjacenti habiti, Die vigesima qvarta Mensis Martij, 
Anno D(omi)ni Millesimo, Septingentesimo Vigesimo Primo. 
(1721, márc. 24.) La d isla u s  E r ős  m. pr.
Az eperjesi ágost. hitv. evang. 1. egyházközség levéltárában levő egykorú 

másolatról közli: K o r b é l y  G éza,
esperes-lelkész.

2.

Tanúkihallgatás 1726-ban az ev. lelkészek által egyrészt 
saját híveik, másrészt ref. és rám. kath. vallásnak házánál végzett 
egyházi cselekmények megvizsgálása okából.

(1726. április 1.)
Inquisitio.

Nos Infrascripti Ordinarius Judlium, et Juratus Pro- 
cessualis l(ncly)ti Co(mi)t(a)tus de Saáros, Damus pro 
memória, qvibus expedit universis, qvod nos virtute Ex- 
missionis praefati I(ncly)ti Co(mi)t(a)tus ad Instantiam Civium 
et Incolarum Liberae R(egi)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperjensis 
Augustanae Conf. addictorum secundum subinsertum Deutri 
Punctum, talem úti seqvitur, peregimus Inqvisitionem.

De eo, utrum ?
Tudgyaé a’ Tanú? Láttáé? vagyis halottá? hogy Eperjesi Luthe- 

ranos Predicatorok Pesti Commissionak kezdetén és az allat 
avagy eöt Esztendőnek előtte szabadon és nyilván Luthe- 
ranos Betegeket bent az Eperjesi Városban mint Catholikusok 
úgy Lutheranosok avagyis Helvetak Uraimek Házokban 
lattogatván gyóntattak, és Kristus Urunknak Végh Vatsorájat 
administraltak volna.

Primus Testis Sámuel Hekkel Annorum 63. praefatae Ci(vi)t(a)tis 
Cívis et Senior Aedituus Slavorum August. Conf. addictorum, 
iuratus, examinatus, fassus est. Vallya héti után, hogy Eper
jesi Lutheranos Praedicatorok az olta az mi olta Eő Felsége 
Parancsolattyat hosztak szabadon és nyelvan Pesti Commissio 
ellöt azon Casusok mely történt Néhaj Desy György Házá
nál az hollot valamely Késmárki Ifiunak gyontattasára ment 
volna, Nemes Praedicator Herrmann névö, akkoron észbe 
vévin Catholicus Deákok reá menenek emeletet hazra 
praepedialni kivanvan Ceremóniájukat az mint hogy azon
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dologbul Lutheranos Uraimek készt Larma esvén,'őszve gyö- 
lekezvén emlétet Praedikator Húsztatra kiment, Lutheranos- 
bélieknek asistentiajával, az olta vigyázassál voltának Ca- 
tholikúsok, hogy Mai nappig az Városban Praedikatoroknak 
be gyónni nem lehet, az mint hogy azon Ifiunak temetésit 
is nem engedvén Lutheranosoknak, magok az Pápisták 
temeték el, de időközben történvén Nyerekgyartonál gyer
meknek halála, Fatens harmad magával kiment, Praedicator 
Mathaeides Sámuelért, hogy gyönne temetésire; való ugyan 
hogy kapunak Drabantja elenzék be gyövetelit, eő mint azon 
által cum protestatione be gyött, és midőn Lutheránosok- 
nak Népe öszve gyölt volna azon temetisre, Varosnak Sztrasa 
Mesterej reájok ménének mondván Praedikatornak: menne 
ki, az honnan győtt, de az nép fel zendőlvén protestalt 
protestálván, s ki-is vették az holtait csendesen, de haran
goknak szólása nélkül, és annak utana sok ideik harangozás 
nélkül magok holtait temetenek, az Praedikatorokat holtak
nak el kiserisire be eresztetek; De gyóntatásra és más Ce
remóniákra absolute nem. Annak előtte penégh késmárki 
Ifiúnak történt halála előtt, volt gyóntatni Catholikúsnál úgy 
mént Néhaj Cziriaki Györgynél egy szolgálót Matthaeides 
Sámuel, az útan Faygenpúcz János Uramnál Halysa névö 
öreg asszonyt azon Praedikátor, item Tkacs Andrásnál 
Catholikúsnál Feleséget azon Praedikator, item Uranovics (?) 
György Uram házánál Horváth névö örög aszszonyt azon 
Praedikator, item Tóth Uczan Kovats Feleséget, és Annyat 
Lengyel Andrasnét három ezben, kinek Ura és Tselégye 
Papista volt. Item Piskeva névö örög aszszonyt; Item más rend
béli Fajgenpucz Uram házánál Miska névő ö kegyelme Szolgá
ját imperturbate gyóntattak, felöl deciaráit modalitás szerint 
és modyok szerint véghső vacsorát nékiek administráltak.

Secundus Testis fohannes Tirts Annorum circiter 70. Aedituus 
Slavorum Ci(vi)t(a)tis Eperjensis iuratus, examinatus, fassus 
est per omnia, sicut praecedens in ordine Testis.

Tertius Testis Tóbiás Láng Annorum circiter 54. Aedituus Ger- 
manicus, prouti praecedens juratus, Examinatus fassus est 
per omnia, sicuti praecedentes, hoc addito, hogy az olta, az 
mi ólta Parochialis Templomot Catholikúsok részére, elfog
laltak, azon Casusik, mely eset Desy Háza felénél, felől 
deciaráit, mód szerint szabadon és nyelván Lutheranos bete
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geket Praedikatorok nem tsak lattogattak, hanem modgyok 
szerint gyóntattak, és véghső vacsorával tablaltak; Azokon 
kívül az kikett fellyebbért specificatio szerint declaralta, 
Bartosiczki Sándor Feleséget, egy szóval, usq(ve) ad prae- 
dictum terminum minden házban, az hova hivatalosak voltak, 
imperturbate magok functiojokban el járatiak.

Qvartus Testis Visnowszky Susanna Annorum circiter 40. Con- 
thoralis Egregij Qeorgii Cziriaki, jurata, examinata, fássá est. 
Jól emlékezet deutrumban specificalt punctum szerint, hogy 
Eperjesi Lutheranos Praedikátorok Nemes Eperies Várossa- 
nak Felséges királyunk hűvségének fel adasával ugyan az 
több hazákhoz és betegeknek latogatasára, és gyóntatására 
iarván maga-is az Fatens maga házánál akoron betegeske
dett sellernének gyontatasara be hivatta Lutheranos Prédi
kátort úgymint Matthaeides Sámuelt.

Qvintus Testis Andreas Soprony Annorum circiter 54. Chirurgus 
L. R. Ci(vi)t(a)tis Eperjes(iensis) insimul Civis juratus, exami- 
natus, fassus est. Tudgya a Tanú, hogy Eperjesi Lutheranos 
Praedikatorok Pesti Commissionak kezdeten ez az allat-is, 
mind addik, méghlen azon Casus, melyről emlekezet tészen 
az első Testis, úgymint kesmarky IfiunakTemetésig,szabadon 
es nyélván Lutheranos betegeket ben az Eperjesi Varosban, 
mint Catholikúsok úgy Lutheranosok hazokban látogatván 
gyóntattak, és más Ceremoniakot végben vették; Annak 
utána penigh, nem egyébre, hanem tsak halotaknak teme
tésire eresztetek az Varoszban.

Sextus Testis Dániel Ulrich Annorum circiter 51. L. R. Ci(vi)t(a)tis 
Eper(jesiensis) Civis juratus, examinatus, fassus est. Tudgya 
a’ Tanú, hogy Lutheranos Praedikatorok Fatens házánál 
Pesti Commissio előtt három embert szabadon gyóntattak, 
de reliqvo nihil.

Septimus Testis Sámuel Pitske Annorum circiter 45. Qvaestor 
et Civis L. R. Ci(vi)t(a)tis Eper(jesiensis) Juratus, examinatus, 
fassus est. Tudgya Fatens, hogy Lutheranos Praedikator 
Herrmann János négy esztendőnek előtte, ezen Testis házá
hoz szabadon be gyövin, szeginy Feleséget is gyóntatta, s 
azt is tudgya, hogy azok Praedikatorok, az történt Casusik, 
melyről az első Tanú emlékezetett tészen, szabadon bejárták 
az Városban, az után penigh tsak Temetésre be eresztettnek.
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Octavus Testis fohannes Wachsmann Annorum circiter 35. Civis 
hujus L. R(egi)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eper(jesiensis) sub jura- 
mento fassus est. Tudgya Fatens, hogy Eperjesi Lutheranos 
Praedikátorok Pesti Commissionak kezdeten ben az Város
ban valamint maga hazaban, úgy más hazokban is szaba
doson gyontattni és más Ceremoniakot végben venni, mind 
addig jartanak méglen sokszor deciarait késmárki Ifiunak 
Casusa nem interveniált, mert azolta egyéb functiokra az 
egy Temetésen kívül nem eresztettnek.

Nonus Testis Maria Johantiis Ladiver Conthoralis, Annorum 
circiter 32. Jurata, examinata, fássá est. Hét esztendőnek 
előtte az Ura Lutheranos Hitben lévőn, és meg betegedvén, 
maga járt Lutheranos Praedikátorért, az ki szabadon be 
gyövin modgyok szerint mint meg gyóntatta az Urat, mint 
penighlen más Ceremóniát is elkövetett, in reliqvo nihil.

Decimus Testis Johannes Czompo Annorum circiter 57. Helveticae 
Confessioni addictus, Nobilis et Concivis L. R(egiae)q(ve) 
Ci(vi)t(a)tis hujus Eperjesiensis, sub praevio juramenti mi- 
nisterio fassus est. Tudgya, hogy Eperjesi Lutheranos P réd i
kátorok mint addig szabadon és nyélvan Lutheranos Betege
ket ben az Eperjesi Városban láttogattak, gyóntattak, és más 
Ceremoniakot végben vitték, az mint, hogy Fatens Házánál 
is, úgy mint Helvetica Confessionak addictusnal saját Fele
ségét Herrmann nevö Praedikator gyóntatta in Mense Aprili 
Anni 1719. méglen az több Fatensek atal magyarázót Desy 
Uram haza felénél Casus interveniált melynek napjat írás 
szerint jedzisibül olvasta, úgy mint Diem tertium Februarij 
Anni 1722. Annak utana penig Praedikator Uramékat tsak 
holtaknak temetésire be eresztették, in reliqvo nihil.

Undecimus Testis Johannes Rumann, Annorum circiter 45. Civis 
verő L. R(egi)aeq(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperjensis, iuratus, exami- 
natus, fassus est. Tudgya, hogy Eperjesi Lutheranos P réd i
kátorok Pesti Commissio előtt úgy alatta is szabadon bejárván 
az Városban ottan Betegeket gyontattván más Ceremoniakot 
is az ö modgyok szerint végben vették, mint addig az Casusik, 
mely sokszor emletett Desy György Uram haza felénél kés
márki Ifiuval törtenyt. Sőt az Fatens Házánál is gyontattott, 
úgy mint Lutheranosnal, de azt nem tudgya, hogy Catholikús 
Uramek hazoknál ilyen functioval éltek emletett Lutheranos 
Praedikator, de reliqvo nihil.
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Duodecimus Test is Leonhardus Machenschaly, Annorum circiter 45. 
Civis ejusdem L. R(egiae)q(ve) Ci(vi)t(a)tis Eperjensis, juratus, 
examinatus fassus est. Tudgya, hogy Felesége levin Lutherana, 
hat esztendőnek előtte asztat betegségiben minden napon 
szabadon és nyélvan, semmi háborgatás nélkül Hermann 
nevö Lutheranos Praedikator látogatta, de azt nem tudgya 
(minthogy otthon nem lakot, mesterségit iizvin), hogy 
gyóntatta volna.

Super qva taliter peracta Testium fassione hasce nostras Juriurn 
mentionatorum reqvirentium futuram ad cautelam necessarias 
sub proprius sigillis nostris subscriptionibusq(ve) munitas 
extradandas eis duximus Literas Testimoniales. Dátum in 
Libera Regiaq(ve) Ci(vi)t(a)te Eperjes die 1. Mensis Ápri
lis A. 1726.

S i g i s m u n d u s  A n t o n i u s  S z t a n k a y  Ordinarius I.
Co;mi)t(a)tus de Saaros Processualis Judlium.

L. S-

P e t r u s  P a l u g y a i ejusdem ]. Co(mi)t(a)tus Jurassor L. S.

Az eperjesi ágost. hitv. evang. I. egyházközség levéltárában levő egykorú 
másolatról közli: K o r b é l y  G é z a ,

esperes-lelkész.
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F Ü G G E L É K .
Az eperjesi ágostai hitv. evang. I. anyaegyházközség  

Évkönyve 1906—1915. (XI—XX.) évfolyamának 
□ TARTALOMJEGYZÉKE. □

Emléklapok.
1906. (XI.) évfolyam IV. fejezete.

I. Kubinyi Albert (1856—1906.) jubileuma. II. A bécsi béke
kötés 300-dos évfordulóján Draskóczy Lajos alkalmi beszéde.
III. Draskóczy Lajos búcsú-beszéde 1906. nov. 18-ikán.

I. Egyházi tisztviselők.
Felügyelő: Kubinyi Albert 1856—1908.; örökös tiszteletbeli 

felügyelő haláláig — 1909. május 19.
Bánó Aladár 1908. június 21-től.

Lelkész: Draskóczy Lajos 1896—1906. okt. 7-ig.
Lelkész-adminisztrátor: Liptai Lajos 1906. évi október 7-ikétől

1907. szeptember 15-ikéig.
Lelkész: Korbély Géza 1907. szeptember 15-ikétől.
Felügyelő-helyettes: dr. Mikler Károly 1906—1908.
Tiszteletbeli segédlelkészek: dr. Deák János és dr. Obál Béla 

theol. akadémiai tanárok 1907. nov. 10-ikétől.
Egyházi gondnok: Schönwiesner János 1905-től.
Iskolaszéki elnök: dr. Mikler Károly 1903—1914.; dr. Flórián 

Károly 1914-től.
Iskolaszéki helyettes-elnök: Draskóczy Lajos 1915-től.
Egyházi ügyész: Klefner Gyula 1884-től.
Egyházi alügyész: dr. Weiszer Emil 1908-tól.
Temetőfelügyelő: dr. Flórián Károly 1903 — 1914.; Mayer Endre 

1914-től.
Temetőgondnok: Bálint János 1900-tól.
Egyházi jegyzők: Durst Győző 1895-től, dr. Wallentínyi Samu

1902-től.
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Presbyterek voltak, tiszteletbeliek: Húsz Ármin 1914-ig; Kubinyi 
Albert 1909-ig; Raisz Ede 1908.
Rendes tagok: Bielek László 1884-től; Csengey Gusztáv 
1899-től; Dessewffy Lajos 1897-1910-ig; Draskóczy Lajos 
1906-tól; Farkas Lajos 1884-től; dr. Flórián Károly 1903-tól; 
Frenyó Lajos 1908-tól; Glatz János 1896-1909-ig; Gömöry 
János 1903-tól; Hartmann Albert 1908-tól; Hennel Zsigmond 
1880—1914-ig; Kubinyi Aurél 1896—1906-ig; Kósch Árpád 
1896—1912-ig; dr. Kakúsz Béla 1914-től; Ludmann Ottó 
1896-tól; Maiéter Árpád 1906-1911-ig; Mayer Endre 1902-től; 
dr. Mikler Károly 1903-tól; Molitórisz István 1908-tól; Osz- 
vald Károly 1903 —1906-ig; Pálesch Árpád 1914-től; Peskó 
Ödön 1906-tól; Radvány Kálmán 1881 — 1907-ig; dr. Schmidt 
Gyula 1884-től; Slajchó Mihály 1914-től; Schöpflin Géza 
1914-től; Schustek Nándor 1908-tól; dr. Szlávik Mátyás 
1885-től; Szutórisz Frigyes 1902-től; Tahy József 1902-től; 
dr. Toperczer Géza 1914-től; Thrór Gyula 1899-től; Vogel 
Béla 1902-től; Witelky Aladár 1902 —1913-ig.
Az iskolaszék, az adókivető-, számvizsgáló-, pénzügyi, jogügyi 

és a közös temető-bizottság tagjait rendszerint a presbyteriumból 
választotta a közgyűlés; ugyancsak a presbyteriumból küldött ki 
bizottsági tagokat az evang. gyámintézeti nőegyletbe; az adókivető
bizottságba presbytereken kívül más egyháztagokat is választott, 
ilyenek: Kobilicz Frigyes, Matherny Gusztáv és Oberlánder 
Károly; úgyszintén a számvizsgáló-bizottságba is, ilyenek: Bielek 
Zoltán, Bohrandt Lajos és Theisz Ármin. Az adókivető-bizottság 
világi elnöke: dr. Flórián Károly 1908-tól. A számvizsgáló
bizottság világi elnöke: Vogel Béla 1908-tól. A pénzügyi bizottság 
világi elnöke: dr. Kakúsz Béla 1914-től. A jogügyi bizottság 
világi elnöke: dr. Obetkó Dezső 1914-től.

Lásd az 1906. (XI.) évfolyam II. és az 1907-1915. (XII -XX.) 
évfolyamok I. fejezetét.

II. Istentiszteletek.
1906. (XI.) évfolyam III. és az 1907-1915. (XII-XX.) év

folyam II. fejezete.
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III. Egyházi cselekmények.
Statisztika 1906. január l-jétől 1915. deczember 31-ikéig.
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IV. Vallásoktatás.
1906. (XI.) évfolyam XII. C) 5. és 1907- 1915. (XII-XX.) 

évfolyamok IV. fejezete.

V. Egyházi belétet. Az egyház története.
1906. (XI.) évfolyam. Lap
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halála f e l e t t ........................................................................4
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halála f e l e t t ........................................................................5
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keretében ............................................................................ 5
Elismerés dr. Flórián Károlynak a Thököly-hamvak elhelye

zésének kérdésében kifejtett irodalmi működéséért . . .  5
1905. évi számadás és az 1906. évi költségelőirányzat . . 6
A Jelenik-telken levő ház javítása........................................6
Templomrenoválási pénztár és iratok átadása a gondnoknak 6
Németnyelvű istentiszteletek havonként egyszer tartassanak 6
A templom fűtésére Heuffel-féle kályhák állíttattak fel . . 7
Az 1861. évi püspöki látogatásról szóló jegyzőkönyv lemásol-

t a t á s a ................................................................................. 7
Hegedűs András egyházfi nyugdíjazása ................................. 7



Miniszterelnök Thököly Imre hamvai elhelyezési helyének 
megállapítására javaslattételre bizottságot küld ki; annak
eperjesi t a g j a i ...........................................................................7
A tárgyalás eredm énye........................................................... 10

Kovács Sándor „Bocskay István a szabadsághős és béke
szerző fejedelem" czímű tanulmányát az egyház 100 pél
dányban m egrendeli................................................................. 8

Templomrenoválási pénztárhiány fedezésére adakozásra való
felhívás........................................................................................ 9

Részvétnyilatkozatok Bánó Árpád nejének, Szánik Ernő nejé
nek és Radvány Kálmán számvizsgáló-bizottsági elnöknek
halála f e l e t t .....................................................................* 9

Kubinyi Albert egyházfelügyelői 50-éves működése meg
ünneplésének előkészítése........................................................ 9

Tanfelügyelő látogatásáról az előadó tanító az igazgatónak
jelentést tegyen .........................................................................10

Handtel Vilmos 200 kor. adománya a szegények-házára . 10
Vandrák Vilma 200 kor. adománya a c s il lá r ra ...................... 10
Köszönetözv. Mosánszky Qyőzőné távozó gyámint. elnöknőnek 10 
Üdvözlet Zelenka Pál püspöknek esküvője alkalmából . . 11 
1906. július 19-ikén egyházmegyei közgyűlés Kisszebenben 11 
Jelenik Emma tanítónő alkalmazásának megújítása . . . .  11
Lelkész helyettesítése a hitoktatásban.........................................11
Mangesius Ilona tanítónő törzsfizetése 200 kor.-val emeltetik 11
Vandrák Vilma lakbéremelésének beszüntetése...................... 11
Az iskolai záróvizsgálatok sikeres eredménye .......................11
Az iskolai Értesítőben a növendékek vallása is kimutatandó 12 
A templomrenoválási adományok beszedéséért és a templom 

fűtéséért jutalomdíj az egyházfinak és a koll. pedellusnak 12 
Kubinyi Albert jubileuma alkalmából „Kubinyi Albert" iskolai

alap lé te s í té s e .........................................................................12
Meghívás Kubinyi Albert jubileumára és felhívás a jubileumi

alapra való adakozásra . .  , 1 2
1906. augusztus 15-ikén egyházmegyei rendkívüli közgyűlés
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1906. augusztus 21—24. napjain egyházkerületi közgyűlés
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Kubinyi Albert h á la i r a ta ..................................................  . 15
Köszönet a jubiláris díszközgyűlésen megjelenteknek . . .  15
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X X

X. Egyházi háztartás.
1906-1915. (XI-XX.) évfolyam, X. fejezet.

XI. 1911. (XVI.) évfolyam: a Cherogerontikon 1911. évi zár
zárszámadása.

1913. (XVIII.) évfolyam: Krónika elpusztult templomi ékes
ségeinkről.

1914 — 1915. (XIX —XX.) évfolyam: Templomrenoválási 
számadás 1914. decz. 31-ikén, 1915. decz. 31-ikén.

XII. 1914. (XIX.) évfolyam: Krónika. Eperjes szab. kir. városban,
az ágost. hitv. evangélikus egyház fénykorában 1537-től 
1672-ig polgárjogot kapott lakosok.

1915. (XX.) évfolyam: Krónika: 1. Tanúkihallgatás 1721-ben 
az eperjesi ág. hitv. ev. egyházban a lelkészek belvárosi szolgá
lata, az egyházi cselekvények szabad végzése, az iskoláztatás, a 
processiókra való kényszerítés és az előbb használt templomok épí
tése ügyében. 2. Tanúkihallgatás 1726-ban az ev. lelkészek által 
egyrészt a saját híveik, másrészt ref. és róm. kath. vallásúak házá
nál végzett egyházi cselekvények megvizsgálása okából.






