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A gyülekezet kebelében 1912 január 1-től 
deczember 31-ig:

lm Bereiche dér Oemcinde wurden im Jalire 1912 vöm 1. Janner  
bis zum 31. Dezember:

több kevesebb

1. Keresztelteíeít (Getauft) 18 gyermek; 11 fiú, 7 leány -
Ezek között volt 1 leány tö rv én y te len .....................-

2. Konfirmáltaíott (Confirmirt) 26 gyermek; 8 fiú, 18 leány -
3. Eskettetett (Getrauí) 25 pár; 3 pár evang., 22 pár vegyes

v a llá s u * ) ............................................................................. 12 -
4. Meghalt (Gesíorben) 3ő személy; 16 fi s 20 no.

Ezek közt volt 4 fi s 3 leánygyermek; 4 nőtlen.
6 hajadon; 8 férj, 2 feleség; — özvegy férfi, 9 özvegy 
nő. A legfiatalabb halott 1 hónapos volt. A legmaga
sabb kort érte egy özvegy nő 86 évvel.................... 5 —

5. Úrvacsorával éltek (am heil. Abendmahl nahmen The:!
471 személy; 143 fi, 328 n ő .................................... 3  —
Házi gyóntatás végeztetett 9 esetben.

6. Áttért hozzánk (Übertreten sind zűr unserer Kirche 
— férfi, 1 nő

7. Áttért tőlünk (von unserer Kirchengemeinschaft s: : 
ausgetreten) 2 férfi, 2 nő.

Az 1812-ik év adatai.
Száz évvel ezelőtt:

1 született1 a niagyar e?y|,ázban 3 I o s s z o n  - 3il. született f a német - 28 ( ossz- s -n ' J

2  eskett°tett' a iTiaSyareSyházban I összesen - ’•z. estien-tett, a n^met 2 t oss

3 meghalt ! a ma^yar egyházban 4 ) -
3- meglialt | a német 23 j '

*) A vegyes vallásnak között 7 pár oly rnege= -  :g> min
den gyermekét az ev. vallásban fogja neveltet:-:.



I. Egyházi tisztviselők:

Egyházi első felügyelő: Dr. Brósz László
Egyházi másodfelügyelő:
Iskolafelügyelő: Dr. Eöttevényi Nagy Olivér
Lelkész: Mohr Béla
Egyházi ügyész: Dr. Szaltzer Guidó
Tiszteletb. egyh. és isk.gondnok: Beller Károly 
Egyházi első gondnok : Spielmann Ervin
Egyházi másodgondnok: Binder Ernő
Iskolai pénztárnok: Spielmann Ervin
Gyámintézeti gondnok: Hallykó Mihály
Iskolaigazgató: Steiger Ferencz
D , , , , i Bock Ödön
Rendes tanárok: j Kertscher Gusztáv
Rendes tanítónő: Maszny Gizella
Segédtanitónő: Solczanik Henrietté

í Mohr Béla
Óraadó tanerők: , Özv. Szarvasy Miksáné

( Sárosi Vendel

II. Egyházi tanács:

Adriányi Béla Kohányi Kálmán
Ambrózi Károly Laszgallner Albert
Augusztiny Elek Lux Lajos
Bartsch Károly Lux Samu
Bethlenfalvy Antal Dr. Maiéter István
Bittelmeyer Márton Maurer Adolf
Dörner Sándor Megay Artúr
Fabinyi Gyula Oelschláger Lajos
Fest Oszkár Pelczer Károly
Fiedler Szilárd Platthy Mihály
Fleischer Kálmán Raisz Béla
Kemény Géza Rohringer Géza
Kertscher Gusztáv Ruttkay János
Kieselbach Gyula Szopkó Róbert
Dr. Hellner Károly Schirger Gusztáv
Hensch Ernő Wozáry Rezső
Dr. Kriebel Edgár Zobel Gyula
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III. Istentisztelet rendje
a  kassai ágo st. hitv. ev. I. egyház tem plom ában az 1 9 1 3 . évben.

Ordnung des Gottesdienstes
in dem Kirchengebaude dér Kassaer ev. I. Kirchengemeinde A. C. fiir das

Jahr 1913.

Hó
na

p 
11 

M
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at 
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ZH
Vasár- és ünnepnapok
Sonn- und Feiertage

Offertor.
Opfer

Délelőtt
Vorm.

Úrvacsora
Communion

Délután
Nachrn.

1913. év.

2 IV. Sonntag i. d. Fasten --  . deutsch — Böjti elm.
9 V. Böjti vasárnap — magyar — F a s te n  A n d .

— 16 Virágvasárnap — magyar Úrvacsora F a s te n  A n d

"n 20 Gründonnerstag Opfer deutsch Communion —
21 Nagypéntek Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
23 Husvétvasárnap Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
24 Osterniontag Opfer deutsch Communion magyar
30 I. Vasárnap hüsvét után — magyar — magyar

(/> 6 II. Sonntag nach Ostern — deutsch — magyar
— 13 III. Vasárnap husvét után — magyar — deutsch
a 20 IV. — magyar — deutsch

'<! 27 V. — magyar — magyar

1 Aid. csüt. Ifj. istentiszt. — magyar _ —

4 VI. Sonntag nach Ostern — deutsch — magyar
s 11 Pünkösd vasárnap Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
'éű 12 Pfingstmontag — deutsch Cpmmunion magyar
< 18 Confirmatio Offertor. magyar Úrvacsora deutsch

25 I. Vasárnap szthság után — magyar — magyar

1 II. Sonntag nach Trinit. • -- deutsch — magyar
cn 8 III. Vasárnap szth. után — magyar — deutsch

15 IV. — magyar deutsch
3 22 V. — magyar deutsch

29 VI. — magyar — magyar

6 VII. Sonntag nach Trinit. - deutsch — magyar
3 13 Vili. Vasárnap szth. után — magyar — deutsch

20 IX. :> » :> — magyar — deutsch
• 27 X. — magyar — magyar

C/3 3 XI. Sonntag nach Trinit. — deutsch — magyar

13 10 XII. Vasárnap szth. után — magyar — deutsch
17 XIII. - » » — magyar — deutsch

bfl 24 Templomszent, emlékűn. Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
< 31 XV. Vasárnap szth. után — magyar magyar
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o3 o3c = Vasár- és ünnepnapok Offertor. Délelőtt Úrvacsora Délután
r s Zh Sonn- und Feiertage Opfer Vorm. Communion Nachm.

7 XVI. Sonnt. nach Trinit. — deutsch _ magyar
"cT" 14 XVII. Vasára, szth. után — magyar — deutsch<UN 21 XVIII. — magyar — deutschCf) 28 XIX. » » , — magyar — magyar

5 XX. Sonnt. nach Trinit. _ deutsch _ magyar<U,Q 12 XXI. Ifj. istentisztelet — magyar --  • deutsch
'O 19 XXII. Vasárnap szth. után — magyar — deutsch
n 26 Reformátiói emlékünnep Offertor. magyar — magyar

31 Ifj. reformátiói » — magyar — —

<L> 2 Reformations Fest Opfer deutsch _ magyar
JO 9 XXV. Vasára, szth. után — magyar — deutsch
33 16 XXVI. — magyar — deutsch>o 23 XXVII. — magyar — deutsch
z 30 I. Adventi Vasárnap — magyar — magyar

7 II. Adventssonntag — deutsch — magyar
<U 14 III. Adventi vasárnap — magyar — deutschX)£ 21 IV. — magyar — deutsch
33 25 Karácsony I. ünnepe Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
CJ 26 II. Weihnachtstag — deutsch Communion magyar
Q 28 Vasárnap karácsony után — magyar — deutsch

31 Szilveszter esti istentiszt. Offertor. ■ — este 5 órakor magyar

1914.
1 Újév Offertor. magyar _ deutsch

'03 4 I. Sonnt. nach Neujahr — deutsch ._ magyar
3c 11 II. Vasárnap újév után — magyar --  . deutsch
03 18 III. — magyar — deutsch

25 IV. » » » — magyar — magyar
J-v*S 1 V. Sonnt. nach Neujahr — deutsch _ magyar
3í- 8 VI. Vasárnap újév után — magyar deutsch
JQ4) 15 VII. — magyar — deutsch
U- 22 VIII. — magyar — magyar
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A kassai ágost. hitv. evang. I. egyházközség tagjainak

N É V J E G Y Z É K E .

Antony Simon Bercsényi Jánosné
Adriányi Béla Berger János
Adriányi Etelka • Bernovits Viktor
Ajkay Miklós Bertha Károly
Alexy Ödön Bethlenfalvy Antal
Özv. Altmann Károlyné Özv. Bielek Istvánné
Altmann Károly Binder Ernő
Altmann Pál Binder Samu
Ambrózy Károly Bittelmeyer Márton
Ambrus Adél Bock Ödön
Amelin Guidó báró Bogsch Ernő
Andrejkó Mihály Boros György
Özv. Aranyossy Lászlóné Dr. Bothár Sándor
Augusztiny Elek Bradovka Géza
Augusztiny Elekné Bradovka Gyula

Bydló Ignáczné
BacZonyi Albertné Dr. Brósz László
Bajusz András Dr. Brechtel Frigyes
Dr. Balázsy Dezső Bukovszky Péterné
Ballo Emil Butala József
Balogh Károlyné Butala Viktorné
Baltres Frigyes Buzsitzky István
Bartheldy Istvánné
Bartsch Kálmán Csajka Dezső
Bartsch Károly Csányi Lajos
Dr. Bassó Imréné Cseh István
Bászel Károly Csicsovszky Auguszta
Bászel Jenő Özv. Csiskó Jánosné
Bazsiczka Pálné Chrestel Frigyes
Id. Beller Károly Czitó Gyula
Ifj. Beller Károly Czitó Mihályné
Benczúr Vilmos
Beniács János Özv. Delaval Geo E.-né
Benyó Vilmos Dittrich Istvánné
Bend! István Dirner István



Dirner Károly 
Ifj. Dobák Péter 
Dobos András 
Dolozselek Istvánná 
Dörner Sándor 
Duke Edéné

Ebrey Gézáné 
Éder Ödönné 
Egerváry Samu 
Eschwig Fiodoardó 
Esztecskó Zsuzsanna

Fabik Paula
Fabinyi Gyula
Farbaky Endre p. ü. főbizt.
Özv. Feley Gyuláné
Ferenczi Sámuel
Fest Oszkár
Özv. Fiedler Károlyné
Fiedler Szilárd
Fleischer Kálmán
Özv. Fischér Albertné
Fieles Henrik
Franck Henrik fiai
Füzély Árpád
Forgách Tivadarné

Gasch András 
Gara János 
Gaskó András 
Gerlóczy Béláné 
Özv. Göb! Jánosné 
Göllner Zsigmond 
Göllner Oszkár h. százados 
Özv. Gleviczky Sándorné

Hajts Cornél 
Hagedorn. Adolfné 
Hallykó Mihály 
Halász Jenőné 
Hatala József 
Hazslinszky Ede 
Dr. Hellner Károly

Heilwig Zsigmond 
Henninger Hermann 
Hensch Ernő 
Hermély Emil 
Hirth Malvin 
Hlatky János 
Hlavács Márton 
Hoky Árpádné 
Horvay András 
Hreha András 
Özv. Horák Józsefné 
Özv. Hubay Józsefné 
Huszágh György

Özv. Jachmann Jánosné 
Jakab Béla 
Jaschkó Géza 
Jaschkó Árpád 
Janoscsák Jánosné 
Jemniker Dániel 
Jeney Károly 
Özv. Jermy Károlyné 
Joób Béla 
Juraskó A.
Juraskó József 
Juhász Lászlóné, honvéd

százados neje 
Jurcsó Gyuláné 
Jurcsó Komád

Kaszap Béláné 
Kemény Géza 
Kemény Lajos 
Kemény Ödön 
Kessler József 
Kertscher Gusztáv 
Kieselbach Gyula 
Özv. Kieselbach Károlyné 
Özv. Kinsky Károlyné 
Kissváry Sándor 
Kirschner György 
Klaudiny Ede 
Klein Istvánná 
Koch Ervin
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Kálmán Józsefné 
Kassai János 
Kohányi Kálmán 
Kolacskovszky Elza 
Özv. Koncsér Mihályné 
Özv. Koós Lászlóné 
Kossuth Lajos 
Kotzányi Vilmos 
Kozák Pechár Ida 
Kozmann Nándorné 
Krachun Sándor 
Krantz Albert 
Krantz Béla 
Krantz Zoltán 
Kralovánszky András 
Krausz Lajos 
Özv. Kresz Jánosné 
Dr. Kriebel Edgár 
Krivácsy Ágost 
Kriszt Ándorné 
Krivánszky Simon 
Kubacska Emma 
Kubinyi Emil 
Kubinyi Pál 
Kölesei István 
Kutsera Mihály

Lach Béláné 
Láhr Henrik 
Laszgallner Albert 
Lauf Jakab 
Legányi Andor 
Legányi Paula 
Lehótzky Márton 
Lengyel Józsefné 
Lesch Jonát 
Lesch Vilmos 
Lesko Jánosné 
Özv. Loósz Józsefné 
Lukács János 
Lukenich Lipót 
Lux József 
Lux J. Lajos

Lux Samu
Özv. Lovich Károlyná

Magócsy Leontin
Dr. Maiéter István
Márton Ilka
Márton Nándor
Matej Jenő
Matej Károly
Matern István
Matern Nándor
Maszny Gizella
Maurer Adolf
Maurer Artúr
Maurer Frigyes
Özv. Maurer Gyuláné
Özv. Maurer Jánosné
Özv. Maurer Rezsőné
Maurer Vilmos
Maurer Károly
Mauritz Gusztáv
Mayer Sándor
Markó Zoltán
Özv. Megay Adolfné
Özv. Megay Gusztávné
Megay Artúr
Megay Gusztáv
Mega Dávid
Meleghy Aladár
Özv. báró Mengersen G.-né
Menhoffer Rezső
Mesa János
Michaelisz Gusztávné
Mihalik Amália
Mihalik Béláné
Mihalik Ilka
Michaelis Árpád
Mischura Norbert
Mohr Béla'
Morgenstern Károly 
Mráz Lajos 
Muska Samu

Nagy Lajosné



Némethy Kálmánná
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér
Nöhring Miksa, ezredes

Oehlschláger Lajos 
Okolicsányi Ferencz 
Ottlik Zoltán 
Ottó Róbert

Pajkossy Jánosné 
Palecskó Gusztávné 
Pauliny Gyula 
Pelczer Károly 
Pelikán testvérek 
Platthy Mihály 
Özv. Pocsatkó Sándorné 
Polsz Gusztáv 
Pollák Róbert 
Poneváts Dorottya 
Precsényi Lajosné 
Putankó Mihályné 
Pudleiner Adolf 
Pudleiner Tamás 
Özv. Prihradny Arturné

Quirsfeld János

Raisz Béla 
Renfer Gusztáv 
Regitkó Ágost 
Özv. Reitzner Bódogné 
Richter Ferenczné 
Riszdorfer Albert 
Rogozsán Antal 
Rohringer Géza 
Rohringer Sándor 
Özv. Rozman Jánosné 
Richtarszky Aurélné 
Özv. Rupp, Jánosné 
Ruthényi Árpádné 
Ruttkay János 
Ruszinkó Jenőné

Salmen Nándor
Schaller Ernőné
Schildknecht Ede
Schirger Gusztáv
Schirger Elek
Schmidt Ágost
Özv. Schmidt Lajosné
Schmitz Sándor
Özv. Schürger Mátyásné
Özv. Schwartz Jánosné
Seibold János
Sichert Gusztáv
Sichert Karolin
Sípos Pálné
Idb. Soós Lajos
Spannraft Györgyné
Spielmann Ervin
Özv. Spielmann Károlyné
Özv. Spirkó Ágostonné
Stark Zsuzsánna
Steiger Ferencz
Steller Árpád
Özv. Stenczel Mihályné
Stock Béla
Stoll Samu
Özv. Strasser Béláné
Söhne Jakab
Steuerman József
Soltész Jenőné
Simkó Károly
Stempel Antal
Scholtz Ferencz, altáborn,
Schreiber Lipótné
Sulan Piroska
Dr. Stark Aristid
Simon Lászlóné
Szakmáry Kálmán
Özv. Szakmáry Károlyné
Dr. Szaltzer Guidó
Szamecz János
Szántó Péter
Özv. Szarvasy Miksáné
Szczerbovszky Sándorné
Székely Ede
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Szennovitz Károly 
Szent-Istványi Attila 
Szent-Isíványi Géza 
Sziklay Gyuláné 
Szilvay Károly 
Szklenka Emil 
Szlovenszky János 
Szlovenszky Marczel 
Szoha Endre 
Stanik Árpád 
Dr. Szarvasy László 
Stolp Ernő 
Stehlo Ervin 
Stoffan Oszkár 
Ifj. Sztudinka Gyuláné 
Szövényi Gusztáv 
Sztrahala Róbertné 
Szepesy Károly 
Szopkó Géza 
Szopkó Róbert

Topscher József 
Tutkó György

Übereck Jánosné 
'  Özv. Ulreich Gottliebné

Unger Arturné

Vaniek Gyuláné 
Várkoly Elek 
Várkoly János 
Virág Bertalan / 
Visnovszky Cornélia 
Vozáry Tivadar

Wagner Ernőné 
Weinbrenner Nándor 
Werner Samu 
Wolf János 
Wozáry Rezső

Zajicsek Fest Margit 
Zajicsek Ida 
Zakariás Sándorné 
Záborszky Béla 
Zobel Gyula 
Zsigmondy Zsigmond 
Zsedényi József 
Zeitler Béla 
Zgólay Gézáné 
Zenovicz Ottó

Az 1912-ik évben befolyt egyházi illeték összege 3042-88 K
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2. Aranykönyv.

Az aranykönyvbe azon egyháztagok nevei vétetnek fel, a 
kik egyházi évi illetékeiknek tőkéjét fizették le s ez által az egy
ház örök tagjaivá váltak, mert tőkéjük az egyháznak végtelenül, 
örökre kamatozik. Eddig az egyházi örök-tagságot megszerezték:

Dendely Károly 100 írttal 
1871-ben.

Elischer Károly 100 írttal 
1871-ben.

Frölich Károly 100 írttal 
1871-ben.

Gering Károly 100 írttal 
1871-ben.

idb. Kemény Lajos 100 írttal 
1871-ben.

Fleischer Gusztáv 100 írttal 
1883-ban.

Muszy Eleonóra 100 írttal
Spielmann Károly és Amália 

200 írttal 1885-ben.
Kollmann Vilmos 500 írttal 

1888-ban.
Strasser Gusztávué 200 írttal 

1888-ban.
Jávorszky Jú lia  65 írttal 

í 890-ben.
Palecskó Lajos 50 írttal

1890- ben.
Muszy Eleonóra 100 írttal

1891- ben.
Freyberg Károly 100 írttal 

" 1891-ben.
Schlosser Ernő 200 írttal

1892- ben.
Beller Károly 200 írttal 

1892-ben.

M olitorisz D ániel emlékére neje 
M otitorisz Hellensteiner M ária 

úrnő 200 írttal 1893-ban.
ijj. H allykó M ihály 100 írttal 

1895-ben.
Dr. Weitzenbreyer Frigyes 

500 írttal 1896-ban.
Frank Lajos 1000 írttal

1897- ben.

Polcz N ándor emlékére neje 
250 írttal 1897-ben.

H irt Am ália emlékére leánya 
M alvin 100 írttal 1897-ben.

M yskovszky Viktorné 20 írttal 
'1897-ben.

Fest O szkár 100 írttal
1898- ban.

Rónay Károly 200 írttal. 

Sichert Gusztáv 200 írttal. 
Legányi Andor 50 írttal.

özv. Legányi Samuné 50 írttal
1899- ben.

N agy László  1000 kor.-val
1900- ban.

Dörner Sándor 400 kor.
1902- ben.

ifj. H allykó M ihály 300 kor.
1903- ban.

Bellágh Sámuel 200 kor. 
1903-ban.
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Csicsovszky Károlyné szül. 
G erhardt Auguszta 2 0 0  kor. 

1905-b en .
N éh. Legányi Samu és Ludmilla 

örökösei 1 0 0  kor. 1905-b en .
Lesek Jón át 2 0 0  kor. 

1905-b en .
W odianer M árton 2 0 0  kor. 

Fest O szkár 2 0 0  kor.

Csicsovszky Károlyné szül. 
O erhardt Auguszta 3 0 0  kor.
özv. Hammersberg László né 

2 0 0  kor. 1907-b en .
özv. M aurer Rezsőné 2 0 0  kor. 

1908-b an .
özv. M aurer Gyuláné 2 0 0  kor. 

1910-b en .
özv. Lovich K árolynész. Wozáry 

Luiza 2 0 0  kor. 1911 -ben.

3. Az egyház emléktáblája.

A z em léktáblán azon  nagylelkű egyházi jóltevők nevei örök it- 
tetnek m eg, kik a k assai ev. egy h áz  és iskola tőkéjét hagyom á
nyokkal és adom ányokkal gyarap íto tták .

1 8 7 0 -  ben Auer A ndrásné, szül. Hoffer Zsuzsanna,
d eb reczen i lakos, a k assai ev. egyh áz iskolájának 5 0 0  váltó  irto t

h ag y o m án y o zo tt.

1 8 7 1 -  ben Eisenm ayer Lajosné, sziil. Kuntz Anna,
k assai lakos, egy h áz  és iskola részére  v égren d eletileg  1 2 0  irto t

h ag y o m án y o zo tt.

1 8 73 -b an  Haydu Dániel és neje Münster Teréz,
az egy h áz  iskola alapjának 1 0 0  ío rin to t h ag y o m án y o zo tt.

18 73 -b an  Fleischer M árton,
a  kassai ev. egyh áz lelkészi és  tanítók özvegyei és árvák n y u g 

díjalap -jára 100  ío rin to t h ag y o m án y o zo tt.

1876-b an  Fried József,
a  kassai ev egy h áz  és iskoláinak m int »örök testü letn ek « az A lsó 
h erin g esen  levő szőlők ertet és  íö ld et 6  h old  és 1 2 3 5  □ - ö l  te rü 

letben és azonkívül 1 9 5 9  írt 31 krt h ag y o m án y o zo tt.



1876-ban Czitó Sámuel,
a kassai ev. iskolának 100 irtot hagyományozott. 

1879-ben Dendely Károly,
a kassai ev. egyháznak végrendeletileg 200 irtot hagyományozott. 

1880-ban Bölim Dániel,
debreczeni lakos, a kassai >német evangélikus egyháznak 1000 

irtot hagyományozott.

1882-ben Heincz Jú lia  szül. Fejes Jú lia ,
a kassai ev. egyház és iskolának végrendeletileg 100 íorintot

hagyományozott.

1883-ban Doby K arolina,
a kassai ev iskolának végrendeletileg 100 irtot hagyományozott.

1884- ben Fleisclier Gusztáv,
a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 íorintnyi alapít

ványt tett.

1885- ben Fleisclier Gusztáv,
a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 íorintnyi alapít

ványt tett.

1885-ben Kollmann Vilmos,
a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 500 íorintnyi alapít

ványt tett.

1885-ben Pollié Joh an n a,
az egyház javára 162 írt 44 kr. alapítványt tett.

1885-ben Glosz Aurél,
sírjának ápolása céljából az egyháznak 50 irtot hagyományozott.

1886-ban Pohle ján o sn é  szül. Róth Joh an n a,
a kassai ev. egyháznak Kovács-utcai házát és a lelkész íizeté- 

sének emelésére 500 irtot hagyományozott.
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1886-ban Stunder Teréz,
az egyháznak 100 frtot hagyományozott.

1887-ben Sichert Sám uelné, szül. W eitzenbreier Zs.
az egyház orgona-alapjára 50 frtot hagyományozott.

1 8 8 7 - ben Spirkó Ágostonné, szül. Sesztina Amália,
egyetlen felejthetetlen fia, Dezsőnek emlékére az egyháznak uj 

harangok beszerzésére 1000 frtot adományozott.

1888- ban Kollniann Vilmos,
végrendeletileg az egyház iskola-alapjának 2000 ftot, a lelkészi és 
tanítói özvegyek és árvák nyugdíjalapjának 500 frtot hagyományozott.

1888-ban Asztalos Albert,
az egyház iskola-alapjának végrendeletileg 100 forintot hagyo

mányozott.

1888- ban Strasser Gusztávné, szül. Gering Karolin,
kevéssel halála előtt az egyháznak 200 frtot adományozott.

1889- ben Fleischer Gusztáv,
a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 forintos alapít

ványt tett.

1890-ben Kuntz Ján o sáé , szül. Sárkány Joh an n a,
a Kossuth Lajos-utcai emeletes házát hagyományozta az egy
háznak azon kötelezettséggel, hogy a ház emelete szolgáljon a 

mindenkori lelkésznek lakásul.

1 8 9 0 - ben Steinmisch Ferencz,
r. k. vallásu kassai polgár, az egyháznak orgona alapjára 50 frtot

hagyományozott.

1890-ben Jávorszky Jú lia,
az egyház javára 65 frtnyi alapítványt tett.

14
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1 8 9 1 -b e n  M olitórisz Dániel,
az egyháznak két tornya kiépítésére vagyonának 1/15-öd részét

hagyományozta.

1 8 9 1 - ben Muszy Eleonóra,
egyházunknak 200 irtot és az egyházi szegényalapnak 50 irtot

hagyományozott.

1891-b en  Fleischer Gusztáv,
az egyház iskolatőkéjének gyarapítására 100 íorintnyi alapítványt

tett.

18 91 -b en  Brósz Jon át,
az egyház iskoiatőkéjének gyarapítására 50 íorintnyi alapítványt

tett.

1892- ben Schlosser Ernő,
végrendeletig egyházunknak 200 irtot, iskolánknak szintén 200 

íorintot hagyományozott.

1892-ben Schneider Ján o s,
vagyonát 14,468 írt 70 krnyi összegben hagyományozta az egy

háznak végrendeletig.

1 8 93 -b an  Dunkl Vilmosné, szül. Rom bauer,
íérjének emlékére 1000 íorintos alapítványt tett.

1 8 93 -b an  Záhr Rezsőné, szül. Fiedler Fanny,
az egyház orgona-alapjára 500 íorintot és az iskola belső íelsze- 

relésére 500 íorintot hagyományozott.

1 8 9 3 - ban Kresz Ján os,
az iskola javára 50 forintot adományozott.

1 8 9 4 - ben Bielek A ladár,
az egyháznak 4000 irtot, az iskolának 10,000 irtot hagyományo

zott végrendeletig.
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1894- ben Szirmay Joh an n a,
az egyháznak alapítvány címén 500 frt névértékű »Hazai bank 

részvényt« adományozott.

1 8 9 5 - ben Szirm ay Joh an n a,
az egyháznak végrendeletig 1300 irtot hagyományozott.

1895-ben ifj. Hallykó M ihály,
az egyháznak lelkész és tanítói nyugdíj-alapjára 100 irtot s a 

rozsnyói árvaháznak 100 irtot adományozott.

1896-ban dr. W eitzenbreier Frigyes,
az iskolának 500 irtot hagyományozott.

1 8 9 6 - ban M aiéter Vilmos,
az egyháznak tornyok építésére 1000 irtot hagyományozott.

1 8 9 7 - ben Hirth Am ália,
a kassai ev. egyházi szegény-alapnak 100 irtot, a lelkészi s tanítói 
nyugdíj-alapnak és a rozsnyói árvaháznak szinte 100 100 irtot

hagyományozott.

1 8 97 -b en  Szirmay Sándor,
az egyháznak 2000 irtot hagyományozott.

1 8 98 -b an  Spirkó Ágostonná szül Sesztina Amália úrnő,
íérjével egyetértőleg az egyháznak végrendeletileg 5000 íorintot

biztosított.

1899-b en  Sichert Gusztáv,
a lelkész és tanítói nyugdij-alapra 50 irtot és az orgona-alapra is 

50 irtot adományozott.

1 8 99 -b en  özv. Legányi Samuné,
az orgona-alapra 50 irtot adományozott.



1900-ban Lehrner Paula,
az egyháznak 616998 koronát és az iskolának 3987‘50 koronát, 

sírboltra 1000 koronát hagyományozott.

1900-ban Fleischer Gusztáv,
az orgona-alap javára 1225 korona 16 fillért adományozott. 

1900-ban Nagy László,
az iskola-alap javára 1000 koronát hagyományozott. 

1902-ben Fleischer Gusztáv,
az egyház iskola-alapjának javára 6000 koronát hagyományozott.

1902- ben Szakniáry Károly,
az egyháznak 2000 és az iskolának 4000 koronát hagyományozott.

1902-ben egy külföldi jóltevő,
az egyháznak 4000 koronát hagyományozott.

1903-ban Haydu Imre,
a helybeli ev. ref. egyház volt tagja, iskolai alapunk javára vég- 

rendeletileg 1000 koronát hagyományozott.

1903- ban Laszgallner Ödön,
iskolai felügyelő Kassáról való elköltözése alkalmából ifjú 
korában elhunyt kedves leányának, iskolánk volt tanítványának 
emlékére Laszgallner Dóra néven 500 koronás alapítványt tett.

1 9 05 -b an  özv. Kaeziányi Gusztávné, szül. G ráf Am ália,
az egyháznak 6200 koronát adományozott.

1907-ben özv. H áry Károlyné,
az egyháznak 4000 koronát hagyományozott.

1907-ben W odianer M árton,
az egyház lelkészi és tanítói nyugdíjalapnak 200 koronát ado

mányozott.
2
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1907-bén özv. Wódianer Mártonná,
az egyháznak 400 koronát adományozott.

1907-ben Koczányi Béla,
az iskola-alap javára 500 koronát adományozott.

1908-ban Szopkó Róbertné úrnő édes atyja Freyberg Károly emlékére
az iskola-alap javára 10.000 koronát adományozott.

1908-ban özv. Bodó Jánosné,
az egyháznak 2000 koronát hagyományozott. Ezenkívül 800 K.-t 
oly kikötéssel, hogy annak kamataiból sírboltja gondoztassák.

1909-ben Czitó Gyula,
édes szüleinek: néh. Czitó Dániel volt egyh. felügyelő és Kassa 
sz. kir. város utolsó alkotmányos főbirájának és neje, néh. Reiter- 
macher Ludmilla emlékére 500 koronát, valamint elhunyt testvérei: 
Irma, Ilka és Géza emlékére szintén 500 koronát, tehát összesen 

1000 koronát adományozott.

1909- ben Stark János örökösei,
az egyháznak 3000 koronát adományoztak.

1909-ben Moll Józsefné,
az egyháznak 400 koronát hagyományozott.

1910-ben néh. Wotíianer Márton emlékére neje szül. Urbanovszky
Mária úrnő,

300 koronát adományozott.

1910- ben néhai Síenczel Mihály,
végrendeletileg — nejével egyetértőleg — 2000 koronát biztosított

egyházunknak.

1910-ben id. Halykó Mihály,
az egyháznak 200 koronát hagyományozott.

1911-ben özv. Horák józsefné szül. Schwarz Irén úrnő, 
elhunyt gyermekei: Lujza és Elemér emlékére a rozsnyói árvaháznak 

300 koronát adományozott.

18
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1 9 1 1 - ben özv. Csicsovszky Károlyné szül. Gerhard Auguszta ú rn ő ,
a rozsnyói árvaháznak 200 koronát adományozott.

1911-ben özv. Schmidt Lajosné szül. Legányi Zsuzsanna úrnő 
100 koronás alapítványt tett elhunyt szülői emlékére, ez összeg 
kamatoztatandó míg a 200 koronát eléri, attól kezdve kamatai 

egy munkaképtelen öreg nőnek szolgáltatandók ki.

1912-ben özv. M olitorisz Dánielné szül. Heilensteiner M ária
az egyháznak végrendeletileg 6000 koronát biztosított.

1912-ben Vetter Ján os
végrendeletileg 5700 korona tőkének kezelését az egyházra bízta. 
60 év múlva 3700 korona az egyház tulajdonába megy át. 2000 
korona kamatai pedig évenként mint segély kiosztandók; ez 
utóbbi mint: Vetter Janka és Gizel!a-hagyomány« kezelendő.

1912-ben Schedo Matild,
néh. Schedo Pál volt kassai ev. lelkész leánya, Sas-utcai házát 
16000 korona értékben végrendeletileg az egyháznak hagyomá

nyozta.

1 9 1 2 - ben özv. Csicsovszky Károlyné, szül. Gerhard Auguszta úrnő,
a rozsnyói árvaháznak 200 koronát adományozott.

1913-ban özv. M egay Adolf né úrnő,
boldogult férje emlékére az egylyáznak 1000 koronát adomá

nyozott.

2*
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Az egyház jótékonysága.

Boldog a ki jót cselekedhetik és cselekszik és evvel a 
nyomort és Ínséget enyhíti. Boldog azért, mert a jótékonyság 
által Jézus nyomdokába lép, ki jót tett mindenekkel, mert evvel 
Isten jótetszésének lesz részesévé, mert ezáltal magasztos, fel
emelő érzés hatja át az ember lelkét, mert ezt gyakorolva valósítja 
a Szent írás ama parancsát, mely igy szól: »A jótéteményben 
pedig ne restüljünk meg, mert a maga idejében aratunk. Azért 
a mig időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen pedig, 
a mi hitünk cselédivel. (Gál. 6, 9, 10.)

Hitsorsosaink nyomorán és szenvedésén enyhíteni buzgól- 
kodtak egyházunk tagjai, s egyházunk maga is.

Ez irányú tevékenységünkről számolunk be az alábbiakban:
1. A „Sandvoss“-alapból 1912. április 3-án egyházunk kö

vetkező szegényei nyertek segélyt: Ölschláger Dorottya és özv. 
Altmann Károlyné 20 —20 koronát; Olearnyik Mária, Spitko Anna, 
Adámi Anna, Ambros Emma, Fickl Zsuzsanna, Fiiig Zsófia, 
Maszlovszky Janka, özv. Komáromy Jánosné, Pudleiner Borbála, 
Bilitz Antalné, Galschneider Júlia, Révay Jánosné, Zaják Istvánné 
10—10 koronát; Kasper Dorottya, özv. Hauser Tamásné, Ambrózy 
János 5 —5 koronát. Összesen: 185 korona.

2. A „Szegények a!apjá“-bó! 1912. december havában segé
lyeztelek 15 koronával: Ölschláger Dorottya; 10—10 koronával: 
özv. Vargha Jánosné, özv. Stantienné, Olearnyik Mária, Adámi 
Anna, Ambros Emma, Fickl Zsuzsanna, özv. Bilitz Antalné, 
Pudleiner Mihályné, Spitkó Anna, Galschneider Júlia, Révay Já
nosné, özv. Schulik Andrásné; 5 - 5  koronával: Zajácz Istvánné, 
Firig Zsófia, Kasper Dorottya, Ambrózy János, özv. Hauser 
Tamásné. Összesen: 160 korona.

3. A „Vetter Jan k a és Gizella hagyom ány" kamatait elnyerték
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40—40 koronával: Maszlovszky Janka és Gébért Vilma. Összesen: 
80 korona.

4. Az 1912. évi confirmandusok 39 korona 30 fillért 
gyűjtöttek. Az adakozók névsorát és adományaikat is az alábbi
akban közöljük:

4  koronát a d o tt: Bittelmeyer Hedvig, Platthy Ilona.
3 koronát a d o tt: Balogh Ida.
2 koronát a d o tt : Bajusz Juliska, Bercsényi Böske, Szmik 

Mariska, Német Anna, Kováts Klotild, Kováts Piroska, Boros 
Ilona, Beller Jenő.

1 koronát a d o tt: Szamecz Ida, Wolf Olga, Góbi Ella, Vargha 
Irma, Ivankó Jolán, Jachmann Ilona, Drab Margit, Hreha Ferenc, 
Kertscher Károly, Mayer Árpád, Reiner Brúnó, Riffel Gusztáv.

30 fillért a d o tt: Kontrovácz István.
Ez összeg felerészben a helybeli »Jubileumi alap- gyara

pítására szolgált, másik fele, a confirmatiói offertorium csatolásával, 
a rozsnyói árvaháznak küldetett el.

Iskolánk növendékei 30 koronát gyűjtöttek a rozsnyói árva
háznak és ugyanannyit a helyi gyámintézetnek is.

A helybeli állami iskolák és pedig: a felsőbb leányiskola, 
felső keresk. isk., polgári fiuisk. növendékei a helyi gyámintézet 
javára gyűjtöttek 11 K 74 fillért.

Márczius 31-én özv. Csicsovszky Károlyné szül. Gerhardt 
Auguszta úrnő templomi használatra egyházunknak adományozta 
Gyurátz Ferencz fekete bőrkötésű »Agendá«-ját, vörös bársony 
plüss olvasójegygyei, melynek arannyal hímzett felirata: »Erős. 
vár az Isten«. Az adomány értéke 40 korona.

Április 3-án Spielmann Ervin úr 5 koronát ajánlott fel 
valamelyik szegényünk javára. Ez összeget özv. Mauser Tamásné 
nyerte el.

Május 19-én és okt. 29-én néh. Kronberg Viktor leánya 
4—4 oltári viaszgyertyát adományozott az egyháznak.

November 27-én Drozsnyik Istvánné szül. Bencze Erzsébet 
Gönczruszkáról 2 drb. oltári viaszgyertyát ajánlott fel egyházunknak.

A helyi jubileumi alap«-ra adakoztak híveink 128 K.
Az »Egyet, jubileumi alap«-ra pedig befolyt gyűjtés utján 50 K.
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Az egyház ad om án yozott:
Orosházán felállítandó Székács szoborra . . 10 koronát
Nágyvázsonyi-nemesleányfalu leány egy háznak 5 »
Pozsegai miss. egyházközségnek . . . . .  10 »
Diósgyőr-vasgyári fiókegyháznak......................... 10 »
»Pank alapitványc célja ira ........................................ 50 »
Alamori ref. egyháznak . .   10 »
Mitrovicai ev. egyh ázn ak ...........................................5 »
Kassai m. kir. gazd. ak. zászlószögeinek meg

váltása cimén az egyh. és iskola nevében . 20 »
Néh. Zelenka Pál püspök emlékére . . . .  20 »
Nyitrai ev. fiókegyháznak.........................................10 »
Nagyszentmiklósi ev. e g y h á z n a k ......................... 10 »
Siketnémák Chazár András intézetének Jolsván 10 »
LiptóSzentiványi ev. egyháznak . . . . . .  300 »
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A kassai ág. hitv. ev. I. egyház vagyonkim utatása  
az 1912. évről.

Kassa, 1912. december hó 31.

Spielmann Ervin
egyh. gondnok.

"53 Egyenként 
^  V n cr v o n Összesen

H i| IS kor. f. kor. f.

1 i Ingatlanok
T e m p lo m ..............................................  140000
I s k o l a ...................................................  44000
Lelkészlak..............................................  64000

—

Kovács-utca 28. sz. ház és kert . . 28000 
Szőlő és szántó, alsószoros 46. sz. . 12000

—

T e m e tő ................................................... ]l 7000 __
S z á n t ó ...................................................  2800 - 297800 -

2 Ingó vagyon
Templomban:

O rg o n a ...................................................  5000
Oltár ......................................................... 3000 -

Szószék................................................... |í 500 —

Keresztelő asztal és csillár . . . .  400 —

Templomi p a d o k ............................... 3000 —

Két harang.............................................. j 3000 —

Egyházi e d é n y e k ............................... 1525 - 16425 —

3 1| Tőkevagyon, egyházi

Értékpapírok névérték szerint . . . 31772
Kötvények..............................................  34700
Folyószámla k ö v e te lé s ..................... 32240 _ 98712 _

ff I
i iskolai:|

Kötvények..............................................  143370
Értékpapírok névérték szerint . . .  12700

| Folyószámla k ö v e te lé s .....................jj 19530 - 175600 —

t II ! 588537
II -
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Egyházunk múlt évi története.

Egyházunk az elmúlt esztendőben öt közgyűlést és négy 
tanácsülést tartott.

1913. év február 3-án egybegyült tanácsülés előkészítette a 
február 11 -éré egybehívott közgyűlés tárgyait.

E tanácsülésen Spielmann Ervin I. gondnok indítványozza, 
hogy az egyház ingatlanainak még a múltból származó, részben 
német nyelvű, részben a mai elnevezésnek meg nem felelő tulaj- 
donlapi cimei mai jogos és törvényes: Kassai ágost. hitv. ev. 
I. anyaegyház névre telekkönyvileg kiigazittassanak. A tanács
ülés ennek elrendelését ajánlja a közgyűlésnek.

Felolvastatott Steiger Ferenc polg. iskolai igazgató kérelme, 
melyben eddig 100 K igazgatói tiszteletdij és 378 K-ra rúgó 
bizonyitványdij, jövedelme címének megváltoztatásával megfelelő 
rendes fizetés jellegével biró személypótlék megszavazását kéri 
azon okból, mert ily címen ezen összeg nyugdijába be fog szá
míttatni.

A kellően indokolt kérelemnek hely adatott s a közgyűlés 
elé mint javaslat terjesztendő, az igazgatónak évi 500 K megsza
vazása és '1911. szeptember 1-től való folyósítása — eddigi igaz
gatói javadalmainak beszüntetése ellenében.

Spielmann Ervin 1. gondnok egy tisztán evang. egyházunk 
keretén belöl szervezkedő »Nőegylet alapítását indítványozza s 
sürgeti, mint egy már régóta érzett s hangoztatott vágynak meg
valósítását. Kéri erre nézve az egyház tényezőinek közreműkö
dését. A nemes célú egylet megvalósulásának eszméjét örömmel 
fogadta a tanácsülés s annak kivitelét a közgyűlés hathatós párt
fogásába is ajánlja, az előkészítő munkálatok foganatosítására 
kiküldendő bizottságba javaslatba hozza az elnökséget, a gond
nokot, MöszI Gusztáv és Fabiny Gyula presbitereket.
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Február hó 11-én tartott közgyűlésen felolvastatott a szám- 
vizsgáló bizottság jelentése az egyházi és iskolai pénztárak 1911. 
számadásainák megvizsgálásáról, mely arról tanúskodik, hogy a 
Számadások és értékek kifogástalan rendben találtattak. Ennek 
alapján a közgyűlés Spielmann Ervin úrnak, mint iskolai és egy
házi pénztárosnak sok fáradtsággal járó munkájáért és önzetlen 
buzgóságáért az egyház nevében legmelegebb háláját fejezi 
ki s neki az 1911. évre szóló pénztári felmentvényt meg
szavazza.

A többiben a tanácsülés felterjesztéseit mindenben jóváhagyja 
és megerősíti a közgyűlés.

Junius hó 5-én dr. Brósz László felügyelő előterejszti 
elsősorben ama örvendetes tényt, hogy egyházunk nagyobb 
hagyomány birtokába jutott. Ugyanis néh. Schedo Matild, a 
kassai magyar ev. egyház egykori buzgó lelkészének leánya Sas
utca 5. sz. házát, 200 K-ás életjáradék kikötése mellett, végrende- 
letileg egyházunknak juttatta. A tanácsülés javasolja, hogy e ház, 
tekintettel arra, hogy a ház igen keskeny telekméretü, valamint 
lakhatóvá tétele igen nagy anyagi áldozatokat igényelne — ela- 
dassék s annak pénzértéke gyümölcsöztessék.

Tárgyalja a tanácsülés Ölschláger Dóra iskolai szolgánk 
kérelmét, ki kérelmezi, hogy az 1911/12. tanév végével teendői 
alól felmentessék és hogy holta napjáig bizonyos kegyelempénz 
megszavaztassék neki.

Méltánylási tekintettel a hű szolga 80 éves korára és több 
mint 40 évi kifogástalan szolgálatára a tanácsülés jávasolja, hogy 
szolgálata alól a kérelmezett időben felmentessék és életfogytiglan 
havi' 60 korona kegydij folyósittassék részére.

Egy uj szolga beállítása tárgyában pedig javasoltatik a 
pályázat kiírása.

A tanácsülés felolvassa az iskolaszéki jegyzőkönyv ama 
pontját, melyben jelentése foglaltatik annak, hogy iskolai építési 
segély iránt kérvény nyűjtatott be a minisztériumhoz. A tanács
ülés tudomásul véve e bejelentést, megragadja az alkalmat, hogy 
dr. Eöttevényi Nagy Olivér isk. felügyelőnek kérelmünk meg
szerkesztése, benyújtása s intéző körökben hathatós támogatása 
körül szerzett újabb érdemeiért s önzetlen fáradozásáért úgy e
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gyűlésen, mint az összehívandó közgyűlésen is, hálás köszönetünk 
kifejeztessék.

Kedves tudomásul szolgált e tanácsülésnek egyházfelügye
lőnek ama jelentése, hogy a helyi »Ev. Nőegylet : megalakult s 
hogy az alapszabályok is illetékes helyre lettek felterjesztve.

Junius hó 9-én tartott közgyűlés megilletődött szívvel veszi 
tudomásul Möszl Gusztávnak junius 7-én Bécsben történt várat
lan elhunytát, ki hosszú ideig mint kiváló tanító, egyháztanácsos 
és iskolafelügyelő szolgálta egyházunk szent ügyét, elhatározza 
egyúttal emlékének jegyzőkönyvünkben való megörökitését s 
koporsójára az elismerés és kegyelet koszorújának elhelyezését s 
felkéri az egyház tagjait a végtisztességen leendő minél nagyobb 
számban való megjelenésre s elrendeli a bánattal sújtott özvegy
hez intézett részvétnyilvánitásunknak kifejezését, külön átiratnak 
alakjában.

Ugyanez a közgyűlés a junius 24. és 25-ik napjain Diós
győrött tartandó esperességi gyűlésre képviselőkül kiküldi, az 
elnökségen kívül, mint szavazati joggal biró tagokat: Binder 
Ernő és Fiizély Árpád, tanácskozási joggal: Hallykó Mihály és 
Horvay András urakat.

Mint a junius hó 5-én tartott tanácsülés, úgy e közgyűlés 
is örvendetesen veszi tudomásul, hogy a helyi Evang. Nőegy
let megalakult és sok áldást és sikert kíván a tiemeslelkü egye
sület működéséhez.

A felolvasott »helyi gyámintézet«-i számadás kapcsán, mely 
3212 K 72 f készpénzt tüntet fel, hallykó Mihály gyámintézeti 
pénztáros úrnak egyházunk meleg köszöneté fejeztetik ki.

A »Bielek< -féle 200 K-s tanítói ösztöndíj kiosztására vonat
kozólag kimondja e közgyűlés, hogy mivel Augusztiny Elek 
tanár, kire ez évben sorrendben következnék az ösztöndíj elnye
rése, arról a helyettes tanár fizetésének kiegészítésére lemondott, 
az ösztöndíj az idén nem kerül kiosztásra.

A karénekes fiuk 50 K-s ösztöndija pedig akként osztandó 
ki, hogy abból a régibb szolgálatú két Wolff fiú 19—19 K-t, 
Fuchs pedig 12 K-t kapjon.

Augusztus 11-én tartott közgyűlés legfontosabb tárgyát 
képezte az Augusztiny Elek polg. isk. tanár nyugalomba vonu-

V
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lásával megüresedett tanszék betöltése, miután Rachl Mihály, 
helyettestanár, megbízatásáról lemondott.

A hirdetett mennyiségtan-természettudományi szakcsoportra 
négy pályázó nyújtotta be kérvényét és pedig névszerint: Fialka 
Jolán, Kolofont Margit, Maszny Gizella, Tauchner Antalné szül. 
Csink Erzsébet.

A pályázók közül egyhangúlag, szavazás mellőzésével, Maszny 
Gizella iglói ág. hitv. ev. polgári iskolai tanítónő választatott meg, 
ki állását 1912. szept. 1-én el is foglalta s azóta legnagyobb oda
adással és lelkiismeretességgel szolgálja a nevelés fontos ügyét.

jóváhagyólag tudomásul veszi az iskolaszék ama jelentését, 
hogy Ölschláger Dóra helyébe, három pályázó' közül Münnich 
Tamást állította be iskolaszolgának.

Ugyané közgyűlés teljesiti Progner Dánielné szül. Kottner 
Teréz asszonynak kegydij iránti kérvényét és elhatározza, hogy 
folyamodónak 1912. évi augusztus hó 1 tői kezdődőleg öt évre 
újabb 200 K évi kegydijat szavaz meg. A segélyezés ezen módja 
kérelmezőnek öt éven belül történő elhalálozása esetén, az elha
lálozás napján megszűnik.

December hó 12-én tartott tanácsülésen tárgyaltatott Steiger 
Ferenc polg. iskolai igazgató kérelme, melyben bejelenti, hogy a 
folyó tanév végével nyugdíjba szándékozik menni, hogy azonban 
1913. évi október hó 1-én esedékessé váló IV. korpótlékától el 
ne essék, ennek fedezetére fizetésének 200 K-val való felemelését 
kéri; egyúttal ill-ik korpóílékának 100 K-ról 200 K-ra való kiegé
szítését kéri.

A tanácsülés méltányolva már 32 év óta helyi egyházunk 
szolgálatában álló tanügyi munkásának indokolt kérelmét, azt 
egyhangúlag teljesitendőnek véleményezi s mindkét összegnek 
1913. január 1 -tői leendő folyósítását javasolja a közgyűlésnek.

Tárgyaltatott továbbá Kertscher Gusztáv és Bock Ödön polg. 
iskolai tanárok együttes kérvénye, melyben tekintettel a nehéz meg
élhetési viszonyokra, családi pótlék megszavazásáért folyamodnak.

Tanácsülésünk javasolja a közgyűlésnek, tekintettel arra, 
hogy ez időszerint egyházunk kérvénye államsegély iránt a mi
nisztérium által még elintézve nincsen s igy a jövőben rendel
kezésre álló segélyösszeg iránt még tájékozva nem vagyunk; de
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viszont tekintettel az ezen tanévben is növekedett tandijjövede- 
lemre, két tanárunknak egyenként 300 K-a családi pótlék meg
szavazását hozza javaslatba a közgyűlésnek olyképen, hogy ez 
egyelőre csak az 1913. polgári évre szóljon.

A zsinati bizottság alkotmányos tárgyalás végett leküldött 
»javaslata e tanácsülés elé terjesztetett. E terjedelmes, jelentős 
és nehéz munka ismertetését és bírálatát dr. Eöttevényi Nagy 
Olivér isk. felügyelő vállalta magára, ki is alapos vizsgálat és 
bírálat tárgyává téve a hivatkozott javaslatot, írásban beterjeszti 
és szóval kifejti a tapasztalt hiányokat, a szükséges módosítások 
s változtatások szövegét.

A tanácsülés miután az előadónak legmélyebb köszönetét 
fejezi ki, az egész, nagy gonddal, fáradsággal és tudással szer
kesztett elaboratumot a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A tanácsülés, minthogy Uhrinyák György egyházfi állásáról 
lemondott s 1913. január 1-től felmentését kérte s mivel Münnich 
Tamás iskolaszolga, ki eddigi teendőiben pontos és ügyes egyénnek 
bizonyult s az egyházfi állást is elvállalni hajlandó, javaslatba 
hozza a közgyűlésnek, hogy Uhrinyák György egyházfi eddigi 
hű szolgálatának elismerése mellett december végével állásától 
felmentessék, helyébe pedig Münnich Tamás iskolaszolga az 
egyházfi teendőivel is megbizassék próbaképen 1913. junius végéig.

December hó 15-én tartott közgyűlésünkön újból súlyos 
vesztességről emlékeztünk meg, mely egyházunkat érte Kresz 
János elhunytával, ki volt elemi iskolánknak 25 éven át buzgó 
tanítója, egyháztanácsunknak munkás tagja. Egyházunk elhunyt 
tanítója koporsójára gyászkoszorut helyezett el, testületileg vett 
részt a gyászszertartáson. Közgyűlésünk pedig érdemeit és emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökítette, a lesújtott özvegyhez pedig rész
vétiratot intézett.

A többiekben pedig e közgyűlés határozati erőre emelte 
a dec. 12. tartott tanácsülés felterjesztett javaslatait.

December 26-án tartott közgyűlés egyetlen tárgya volt a 
néh. Schedo Matild hagyatékából öröklött Sas-utcai ház 16000 
korona árban történt eladásának jóváhagyása. A közgyűlés az 
adás-vételi szerződést örvendetesen veszi tudomásul, de egyúttal 
elrendeli, hogy a hegyaljai esperességi elnökség is kerestessék 
meg ez eladás jóváhagyására és a szerződések záradékolására.
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Az egyház gyásza.

1912 junius 7-én hunyt el Möszl Gusztáv 72 éves korában.
1912 december 8-án hunyt el Kresz János 69 éves korában.
Mindkét nagy halottunk életrajzát és áldásos működését 

méltatjuk a következő sorokban.

Möszl Gusztáv és Kresz János
1840-1.912. 1843-1912.

Egyazon időben, egyazon iskolánál szolgálták a nevelés 
ügyét mind a ketten egy negyed évszázadon keresztül; ugyan
azon évben, 1868-ban állította őket elemi iskolája élére a kassai 
evang. I. egyházközség és a múlt 1912. évben szólította mind- 
keítőjöket trónja elé az élet és halál ura. A hálás egyház bizo
nyára egyenlő mértékben adózik a tanítás két nagymesterének a 
szeretet és elismerés koszorújával és mi együttesen gyújtjuk meg 
az érdemekben megőszült két férfiúnak a megemlékezés lobogó 
fáklyáját.

1868-ban Csink János tanító megválván a kassai ev. elemi 
iskolától, hogy Szegilongra távozzék malomígazgatónak, az egy
ház, mivel az elemi iskolai növendékek tanítására egy tanító kevés
nek bizonyult, az elemi iskola I—II. osztályába Kresz János, a 
III—IV. osztályba Möszl Gusztáv tanítót választotta meg s utób
binak szakavatott véleménye alapján történt az uj — kombinált osz
tályú és nemileg vegyes — beosztás is ; fentartván azonban az V. 
VI. osztályú fiúiskolát is, de csak Bretz Jónát tanítónak 1872-ben 
bekövetkezett haláláig.

Az egyház a két új tanítóban szakavatott, a nevelés szent 
tüzéíői áthatott munkást nyert, kik egyházukon és az iskolán
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forró szeretettel s ragaszkodással csüngtek, rövid idő alatt a tár
sadalom osztatlan tiszteletét, tanítványaiknak rajongó szeretetét 
vívták ki magoknak és az evang. elemi iskolát odaadó, lelkes 
munkásságukkal a felvirágzás és fejlettség magas fokára emelték.

Fényesen tanúskodnak erről egyházunk s iskolánk évköny
vei, a számtalan fölöttes hatósági elismerések, de különösen 
azok a nemzedékek, kik a két atyai jóságú tanítótól nyerték el 
kiképeztetésöket, kiket Möszl és Kresz vezetett a legideálisabb 
kötelességérzettel, fáradságot nem ismerő buzgó munkálkodással 
és ritkaságszámba menő eredménnyel az erkölcs és tudás ösvényén.

Egy negyed évszázadig tartott áldásos működésűk a kassai 
evang. elemi iskola keretén belül: Möszlé az 1891 -1892 tanév 
végéig, midőn őt a tanügyi kormány, mint már szélesebb körben 
is előnyösen ismert paedogogust a kassai állami felsőbb leány
iskolához nevezte ki tanárnak; Kreszé az 1893—94 tanév elejéig, 
midőn akkor fellépett betegsége miatt kénytelen volt nyugalomba 
vonulni.

Ma már ott pihennek az örök nyugalom csendes lakában. 
Legyen nekik könnyű a föld, mely pihenő poraikat magába 
fogadta! A hálás megemlékezést mindenkorra biztosítja a tanítás 
e két nagymesterének és a kiváló érdemű emberbarátoknak egyhá
zunk hálatelt elismerése és a társadalomnak annak minden réte
gében irántuk melegen érzett szeretete és megemlékezése.

Az elhunytak életrajzaiból a következő adatokat közöljük:
M öszl Gusztáv szül. Kőszegen, 1840. junius 5-én. A2 el. 

iskolát és a gimnázium 4 alsó osztályát szülővárosában végezte. 
Emellett a városi rajz- és zeneiskolát is látogatta. További kép
zését Felsőlövőn nyerte. Ott előbb a reálgimnáziumot látogatta, 
azután pedig a hírneves felsőlövői tanítóképző intézetbe lépett. 
A képezde 4 évfolyamát elvégezvén, képesítő vizsgát tett felsőbb 
népiskolákra és azután kineveztetett a felsőlövői reálgimnázium 
segédtanárául, ahol egy évig működött. Ekkor fordulópont állott 
be életében. Anyja kívánságára elhagyta felsőlövői úgy anyagi, 
mint szellemi tekintetben előnyösebb helyét s elfogadta a somorjai 
tanítói állomást. Alig volt azonban nehány hónapig Somorján, 
midőn édesanyja váratlanul elhunyt s ő készséggel engedett az 
iglói egyház meghívásának, ahol nagyobb működési tere nyílt.



T íz évet töltött Iglón, amikor 1868-ban a kassai ág. hitv. ev.. 
magyar-német egyház rendes tanítójává választotta és ahol ritka 
szakavatottsággal és buzgalommal az 1891—92-ik tanév végéig 
működött. Azután a közoktatásügyi miniszter a helybeli állami 
felsőbb leányiskolához nevezte ki, ahonnan 1994-ben nyugalomba 
vonult. Tanári munkásságáért a minisztertől elismerő köszönetét 
nyert ez alkalommal.

Nyugdíjaztatása óta sem volt tétlen; közhasznú munkás
ságot fejtett ki a közélet mezején, különösen az irodalom tétén, 
(irt tankönyveket, figyelmet keltő tanügyi dolgozatokat, különösen 
a leánynevelés eszmeköréből) és szeretett egyháza szolgálatában, 
melynek érdekeit mint egyházi tanácsos és nehány évig mint az 
iskola felügyelője a nála testté-vérré lett buzgósággal és eréilyel 
szolgálta.

Élete utolsó évében gyilkos kór támadta meg szervezetét, 
mely ellen Bécsben keresett orvoslást, de hiába. Ott idegen földön 
hunyta le szemeit örökre. Mi, kik itthon aggódva lestük az álla
potáról szóló híreket, már csak koporsóját kisérhettük ki fájda
lommal sújtott szívvel, könnyel telt szemmel utolsó útjára, az örök 
pihenés nyughelyére, 1912. junius 10-én.

Az egyház közgyűlési jegyzőkönyvében méltó módon örö
kítette meg nagy tanítója emlékét. A szöveg szóról-szóra igy szól:

»Az 1912. junius 9-én tartott egyházi közgyűlésen dr. Brósz 
László egyh. felügyelő szomorodott szívvel tesz jelentést egy
házunk egy nagy veszteségéről, Möszl Gusztáv úr 1912. junius 
7-én Bécsben történt váratlan elhunytáról. A megboldogult egy
házunk elemi iskolájának 24 éven át tanítója (1868—1892), 
egyházi tanácsunk kiváló és munkás tagja, két éven át iskolánk 
felügyelője s iskolaszéki világi elnöke, városunk társadalmának 
kiemelkedő tényezője, puritán jellemű, közszeretetnek s tisztelet
nek örvendő férfiú volt. Egyházunk vesztesége az ő halálával 
kimondhatatlan fájdalmasnak mondható, mert nemzedékeket nevelt 
a hazának és közegyháznak, mint a tanításnak nagymestere, a 
nevelésnek lelkes apostola, mint egyházát szive minden izével 
szerető hitsorsos. Nem múló érdemeiről fényesen tanúskodnak 
egyházunk és iskolánk évkönyvei, de hálásan őrzik áldott emlé
két leginkább tisztelő tanítványai, az atyák, anyák, gyermekek és.
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unokák, kiknek hálás sziveiben kiolthatatlanul élni fog a felejthe
tetlen jó tanító és nevelőnek nagy alakja. Legyenek megörökítve 
érdemei s emléke mai jegyzőkönyvünkben is.

A közgyűlés megilletődött szívvel veszi tudomásul kiváló 
tanítójának s egyháztanácsosának elköltözését sorainkból; elhatá
rozza emlékének jegyzőkönyvünkben való megörökítését s koporsó
jára az elismerés és kegyelet koszorújának elhelyezését; egyúttal 
felkéri az egyház tagjait a végtisztességen leendő minél tömege
sebb megjelenésre, és elrendeli a bánattal sújtott özvegyhez intézett 
részvétnyilvánitásunknak külön átirat alakjában való kifejezését.*;

Kresz Ján os  Tállyán született (Zemplén megyében) 1843. 
évi október hó 10-én. Az elemi iskolát szülővárosában, a gim
náziumot Miskolczon és Eperjesen, a tanítóképzőt Nyíregyházán 
végezte, 1861-ben Tállyára választották tanítónak, három év múlva 
Gölniczbányára. 1868-ban hívta meg tanítójául a kassai evang. I. 
egyházközség elemi iskolája 1—11. osztályának vezetésére. Möszl 
Gusztáv kartársával együttesen nagy eredménynyel közreműkö
dött ezen iskola magasfoku felvirágoztatásában. Ámde 1894 ele
jén betegsége miatt kénytelen volt nyugalomba menni. Vissza
nyervén ismét egészségét, élte végéig nagy lelkesedéssel szol
gálta a közügyét. Többedmagáva! megalapította a Nemzeti 
Szövetség -et, melynek vezérigazgatója lett. Irodalmilag működött 
a Vasárnapi Újság:, Magyar Bazár:, Felsőmagyarország 
hasábjain, mely utóbbinak egy ideig szerkesztője is volt. Munka
társa volt a Pannónia , Kaschauer Zeitung és Kassai Hírlap 
helybeli lapoknak, utóbbinak szerkesztője is. Kiválóan munkás 
tagja volt a Rákóczi-bizottságnak, melynek érdekében fáradhatat
lanul agitált és czéljaira több mint 50,000 koronát gyűjtött és a 
Rákóczi-ereklyekiállitás létrehozásánál ritka buzgósággal műkö
dött közre. Ott találjuk őt teremtő erejével és munkától vissza 
nem riadó buzgóságával a közhasznú intézetek, jótékony-, kultu
rális egyesületek megteremtésénél és támogatásánál; a Kazinczy- 
kör -nek tagja és pénztárosa, a Diákotthon megalapítója, a 

Gyermekvédő liga és Munkásgimnázium« pénztárosa volt.
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Mint különféle pénzintézetek, részvénytársaságok igazgatósági, 
illetve felügyelőbizottsági tagja működött, de legnagyobb mun
kásságot fejtett ki a »Kassai Takarékegylet mint Szövetkezet® 
nevű intézetnél, mint ennek megalapítója és elnökigazgatója. 14 
éven át Kassa sz. kir. város, majd Zemplén vármegye törvény- 
hatósági bizottságának is tagja, valamint városunk gazdasági 
tudósítója volt.

Mindezen sokoldalú munkássága mellett egyháza szolgála
tára is tudott időt találni és szentelni. Az evang. I. egyháznak 
sok éven át preszbitere volt, majd a 11. egyháznál a felügyelői 
tisztet töltötte be. Fáradhatatlan volt, ahol csak dolgozni, közre
működni, alkotni kellett.

Hirtelen költözött el tisztelői köréből ; szivszélhüdés 
vetett véget közhasznú munkásságban eltöltött életének. 1912 évi 
december 8-án kisértük ki őt az örök nyugalom helyére, a 
csendes Rozália-sirkertbe.

Elhunyt tanítójának és a fáradhatatlan emberbarátnak emlékét 
egyházunk megörökítette jegyzőkönyvében a következő végbu- 
csuzó meleg szavakkal:

A kassai ág. hitv. evang. I. egyházközség 1912. évi dec. 
hó 15-én tartott közgyűlésén dr. Brósz László felügyelő szomo
rodott szívvel emlékezik meg egy súlyos veszteségről, mely egy
házunkat érte Kresz János úr elhunytával, ki volt elemi isko
lánknak 1868-tól 1893-ig, tehát 25 éven át buzgó tanítója, egy
háztanácsunknak munkás tagja, majd a II. testvéregyháznak fel
ügyelője volt és a protestáns egyház s iskola szolgálatában 
számba eső érdemeket szerzett magának. Majd 1893 óta nyu
galomba vonulva, nem annyira a pihenésnek szánta idejét, hanem 
a közügynek, és mint számos közintézetnek, jótékony és műve
lődési egyesületnek alapitója, munkás tényezője és lelkes tagja a 
közelismerés és közbecsülés koszorúját vívta ki magának. Benne 
nemcsak egyházunk, hanem városunk és vidéke humanitárius 
intézeteinek legtöbbje egyik legmunkásabb s legbuzgóbb tagjá
nak kidőltét fájlalja. Egyházunk elhunyt tanítója koporsójára 
gyászkoszorút helyezett el s testületileg vett részt a folyó évi 
december 10-én végbement gyászszertartáson.

3'
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A közgyűlés megilletődött érzéssel veszi tudomásul volt 
jeles tanítója és a közelismerés övezte emberbarát elhunytát s 
emlékét jegyzőkönyvbe iktatni s megörökíteni, a lesújtott özvegy
hez pedig részvétirat intézését határozta el.

Steig er Ferenc
isk. igazgató.
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Teendőink.

Két örvendetesen nevezetes esemény küszöbén állunk!
Helyiérdekű az egyik, — világraszóló a másik.
1916 augusztus második felében lesz mostani templomunk 

•elszerelésének 100. évfordulója; a rákövetkező esztendőben 1917 
október 31-én az egész protestáns világ a reformáció négyszá- 
zados ünneplésére készül.

Hogyan ünnepelhetjük meg már most legméltóbban a negye
dik százados évfordulót?

Legyünk azon, hogy egyházszeretetünk buzzogó forrásából 
fakadt, állandóan megmaradó, nemes alkotásokkal emlékezetessé 
tegyük még a késő utódok előtt is e nagy napot. Nekünk, a mi 
kassai ev. egyházunknak kettős oka alapján, még inkább ki 
kell vennünk a magunk részét, az egyházi beléletünkben forduló
pontot jelző és másfelől világraszóló ezen ünnepélyek megörö- 
kitésében. Az emléknapok egyszerű megölésével, tisztán csak 
azok jelentőségének méltatásával, nem térhetünk azok, fölött napi
rendre. Egy évtized alatt elenyészik azok emléke. Emlékoszlopot 
kell állítanunk a rohanó időnek útjára, hogy minden utánunk jövő 
ássa, mi nekünk már akkor elpihenteknek egyházszeretetét, lel

kesedését és az áldozatkészségben megnyilatkozott Istenünk iránti 
hálánkat, ki »erős várunk« »védőpajzsunk« vala a mostoha viszo
nyok közepette. A protestáns országokban mindenfelé megindul
tak a nagyarányú szervezkedések és gyűjtések, magyarhoni ev. 
i. egyházaink, egyleteink szerényebb viszonyaihoz mérten, szintén 
megkezdték ily emlékalapok gyűjtését. Helyi egyházunk is, mely 
mindenkor előljárt minden Istennek tetsző mű létrehozásában, 
megerősítésében most is meg fogja érteni a kérő szózatot és hű 
tagjai — ki-ki tehetségéhez mérten — kisebb és nagyobb ado
mányait hozzánk juttatni; amelyeket a lehetőséghez képest a 
helyi lapokban, mindenkor egyházunk évkönyvében fogunk 
nyugtatni és az utókor részére ez utón is megörökiteni. Az ado
mányok idejét és alkalmát határozza meg a hithű s z í v  sugallata,
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a hálás kegyes lélek indulatja. Azok, kiknek az Ur kegyelme 
folytán egy-egy régi vágyuk reményen felül teljesült; kik a tanu
lásnak hosszú és fáradságos esztendei után immár önálló ke
nyérkeresethez jutottak; kik hivatalos állásaikban előmenetelben 
részesültek; kik mint egymást híven szerető szivekj az Ur szent 
oltára előtt, házastársi frigyüket megáldhatták; kiknek családi 
köre — Isten által ajándékozott — angyallelkü kisded csecsemő
vel gyarapodott; akik betegségtől szabadulva újra visszanyerték 
egészségüket; kik az Ur áldó és megtartó kegyelme folytán 
házasságuk évfordulóját 10, 25 vagy 50 esztendő múltával meg
ünnepelhetik; azok örömük és boldogságuk által indíttatva szives 
— ha csak fillérekből álló — adományaikkal segítsék elő e szent 
ügy megvalósulását. Alkalmul szolgáljon az adományok nyújtá
sára a szokásos »Ujévi« üdvözletek és a gyorsan hervadásnak és 
enyészetnek alávetett gyászkoszoruk megváltása.

Hogy az egybegyült összeg, melyik jótékony célnak fog 
szolgálatába állani, azt egyházunk közgyűlése fogja eldönteni.

A »jubileumi alap« eddigi állása a következő:
Állomány 1912 december 3 1 - é n .......................... 1079 K 62 fill.

Erre befolyt az 1912-ik év folyamán:
Özv. Kinszky Károlyné újévi üdvözl. megváltása 5  » —  »
Bock Ödön »- » » 4 » — »
Mohr Béla . » » » 5 » —  »
Helyi gyámintézet ad om án y a...............  30 » — »
Konfirmandusok g y ű jt é s e ..................... 25 » — »
Steuermann J ó z s e f ..................................... 4 » — »
Szilvái Irén .................................................... 4 » — »
Jaschkó Á r p á d .......................................... 1 » — *
Eladott keresztelő-asztal I. részi..............  500 » — »
Jubileumi g y ű jté s b ő l...............................  128 » — »

Összesen 706 K — fill.
E jubileumi emlékalap«-ot továbbra is jóakaró, buzgó és 

pártfogó figyelmébe ajánljuk egyházunk nagyrabecsült, áldozat
kész tagjainak.
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Az Evang. Nőegylet titkári jelentése 
az 1912. évről.

Az első év Nőegyletünk történetében! Alig egy esztendő 
előtt még a kezdet kezdetén állott, s ma már múltja, története 
van, mely világos bizonyítéka életképességének!

Létezését az egyházi elnökség lelkes tagjainak, névszerint 
Brósz László egyházfelügyelő, Mohr Béla ev. lelkész, Spielmann 
Ervin gondnok és Steiger Ferenc polg. isk. igazgató uraknak 
köszönheti, akik a Nőegylet alakításának eszméjével mindnyájunk 
óhaját teljesítették! Mindnyájunk szivében viszhangra talált az ő 
felszólításuk, mindnyájan éreztük, hogy szükség van egyházunk 
kebelében egy jótékony Nőegyletre! Minden tekintetben nagy 
hiányt töltött be az Egylet! Evangélikus testvéreink engedve az 
elnökség hivó szavának igaz örömmel üdvözölték a Nőegyletet, 
s mindnyájan egy szívvel, lélekkel léptek tagjai sorába, eltelve 
azon nemes intencióval, hogy erejükhöz mérten, legjobb akara
tukhoz híven, segítik az ifjú egyletet, magasztos célja elérésében 
és áldásos működésében.

Ily körülmények közt az elnökség rövidesen a szervezésre is 
gondolhatott. E célból 1912. május havában felszólította az egy
ház nőtagjait, hogy az alakulandó Egylet választmányát szavazás 
utján szervezze. A beérkezett szavazatokból a bizottság a szava
zatok arányában állította össze a 60 tagból álló választmányt. 
A tisztikart a válaszmány saját kebeléből választotta.

Az igy megalakult Nőegylet 1912. október 10-én tartotta 
első választmányi ülését, ahol az újonnan megválasztott ügyvezető 
elnök köszönetét mondott a választmány nevében Mohr Béla 
lelkésznek és Steiger Ferenc igazgatónak fáradságukért, mellyel 
eddig az elnöki, illetve titkári tisztséget betöltötték.

Első és legfontosabb kötelessége volt a választmánynak a
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taggyüjtés, hiszen tagok nélkül nincs egyleti élet, nincs jövedelem, 
pedig erre van legnagyobb szükségünk, ha célunkhoz híven, 
jótékonyságot gyakorolva, segíteni, enyhíteni akarjuk embertár
saink nyomorát. Írásbeli felszólítást küldött tehát az elnökség az 
ev. egyház nőtagjainak, amely felhívásnak aránylag szép ered
ménye volt. Választmányunk tagjai ezenkívül személyesen is 
felkeresték a hölgyeket és felszólították a belépésre. A körül te
tekintő munkásság eredménye az, hogy egyletünk jelenleg, e 
rövid idő alatt is már 185 tagot számlál. Azonban e szám egy
házunk nőtagjainak létszámához viszonyítva, kielégítőnek korántsem 
mondható, mert tekintettel arra, hogy egyletünk alapszabályai 
minimális hozzájárulást kívánnak a belépőtől, méltán elvárhatja 
ez az egyesület, amely vallásfelekezetünknek egyetlen kassai 
jótékony egylete, hogy annak minden jó evangélikus hölgy tagja 
legyen. Hogy ez mindeddig nem történt meg, magyarázatát 
abban leli, hogy a választmány, egyrészt a rövid időnél fogva, 
másrészt azért, mert mindenkinek összekötettése nem volt, célját 
el nem érhette. Kérjük tehát mindazokat, kik átérzik ez intézmény 
áldásos voltát, könnyítsék meg a választmány nagy munkáját 
avval, hogy kérjék el egyletünk alapszabályait, győződjenek meg 
a hozzájárulási összeg csekélységéről és lépjenek be tömegesen 
tagjaink sorába. Egyesülésben az erő, bármily csekély hozzájá
rulást a leghálásabb köszönettel veszünk.

Mig a választmány e nagy munkát végezte, lelkes ügyvezető 
elnökünk sem pihent, hanem jószívűségével gondolt az egyház 
azon igazi szegényeire, akik a közeledő Karácsonyt is nélkülö
zéssel várták! Mily boldog ilyenkor az emberiség legnagyobb 
része! S mily szegény az, kire még a szeretet e szép ünnepén se 
gondol senki! Ezeken a szegényeken akart nc-meslelkü elnökünk 
segíteni! Életre való eszméjével sikerült is célját elérnie. Fárad
ságot nem ismerve, személyesen kérte fel a hölgyeket apró női 
kézimunkák, kis hímzett térítők készítésére, melyeket azután 
Binder Ernő cég volt szives a cél javára elárusítani, darabját 
1 K-val. Segítségére voltak a következő hölgyek: br. Amelin 
Guidóné 6 drb., Augusztiny Elekné 2 drb., Adriányi Etelka 1 
drb., Bassó Imréné 2 drb., Bethlenfalvy Klára 4 drb., Benczúr 
Gizi 2 drb., ifj. Baller Károlyné 2 drb., Bernáth Zsigáné 1 drb.,
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Baczony Irén 2 drb., Duke Edéné 1 drb., Gerlóczy Béláné 2 
drb., Greguss Gyuláné 2 drb., dr. Gulyás Antalné 1 drb., Lup- 
kovics Miklósné 2 drb., Laszgallner Albertné 6 drb., Kertscher 
Gusztávné 2 drb., Markó Zoltánná 2 drb., Maier Sándorné 2 
drb., Maier Elza 2 drb., Mohr Béláné 10 drb., Raisz Ilona 2 drb., 
Prihradny Lydia 4 drb., Ruttkay Jánosné 2 drb., Salamon Sán- 
dorné 1 drb., dr. Szarvasy Lászlóné 1 drb., ifj. Sztudinka Gyuláné 
3 drb., özv. Zathureczky Béláné 1 dib., Szent-Istvány Aranka 1 
drb., Sz.-Istvány Margit 1 drb., Várkoly Elekné 1 drb., Zajicsek 
Stella 2 drb. Az eladásból befolyt 40 K. Özv. Koósné úrnőtől e 
célra 4 K s N. N. 2 K-át kaptunk. Kiadás volt vászon és pamutra 
10 K, maradt 45 K. Ebből segélyeztük a következő szegényeket: 
özv. Stantein Johanna 10 K, özv. Hauser Tamásné 10 K. özv. 
Révay Jánosné 5 K, özv. Sulik Andrásné 5 K, Spitko Anna 5 K 
és özv. Spieszné 10 K. Ezenkívül özv. Koósné úrnő és Ku- 
bacska Emma úrnő ruhanemi'ieket is adományoztak szegényeink 
részére. Fogadják hölgyeink ez utón is hálás köszönetünket 
szives közreműködésükért.

Egyleti tevékenységünk legfőbb gondja ez után is az anya
giakról való gondoskodás volt. Hiszen ha a legcsekélyebbet is 
akarjuk produkálni, szükségünk van anyagi eszközökre! Külö
nösen az első év nehéz, hiszen még alig rendelkezünk valamivel! 
Hogy némi kis bevételünk legyen, a választmány ügybuzgó elnö
künk Mohr Béláné előterjesztésére egy zeneestély rendezését 
határozta el. Az estélyt február 16-án tartottuk meg, s büszkén 
mondhatjuk, hogy minden várakozáson felül sikerült. Legfőbb 
érdeme van ebben Mohr Béláné elnöknek, ki az estély programm- 
ját állítva össze, a rendezésben volt fáradhatatlan, továbbá báró 
Amelin Guidóné társelnökünknek, kinek páratlan buzgalmu tevé
kenysége nagyban elősegítette estélyünk sikerét. Elmondhatjuk, 
hogy az Evang. Nőegylet estélye a leglátogatottabbak egyike 
volt, Kassa város előkelő társadalma kivétel nélkül jelen volt. 
Anyagi és erkölcsi sikere mindnyájunkat igaz örömmel töltött el, 
s bizalmat öntött belénk a jövőre nézve.

Az estély programmja a következő volt:
Mózes megtalálása. Élőkép. Szereplői: Bittelmeyer Hedvig, 

Deil Emmi, Kozák Ida, Megay Adrienné, Steller Gizi, Szent- 
Jstvány Aranka.
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Szólóének. Énekli Maurer Irma, zongorán kiséri Szamovol- 
szky Vilmosné.

Hegedűszóló. Előadja Szent-Istvány Géza, zongorán kiséri 
Szamovolszky Vilmosné.

Szavalat. M elyiket? Várady Antaltól. Előadja Révész Ilonka.
Zongoraszám. Előadja Jermy Hella.
Szólóének. Előadja Maurer Irma, zongorán kiséri Szamo

volszky Vilmosné.
Virágcsoport. Élőkép. Szereplői: Adriányi Irénke, Duke Ilonka 

és Berta, Elischer Böske, Hubay Blanka, Hazslinszky Anna, Kriszt 
Aranka, Lux Jolán, Mohr Ibolya, Pocsatko Jolán, Quirsfeld Etelka, 
Révész Ilonka, Richtárszky Márta, Steiger Juliska, Schü-rger Márta, 
Schmiedl Mariette, Szent-Istvány Margit, Szalay Nadinka, Tutkó 
Ilonka.

Hálával és köszönettel tartozunk összes szereplőinknek, kik 
szives közreműködésükkel, lelkesedéssel, jó kedvvel tettek eleget 
feladatuknak, s igy az ő érdemük, hogy egyletünk egy lépéssel 
előre jutott céljának elérésében. — Hogy mily igaz, s őszinte 
nagy sikere volt estélyünknek, legfényesebben bizonyítja a követ
kező kritika, mely egy kassai lapban jelent meg:

»A kassai Ev. Nőegylet, mely a múlt év őszén alakult meg, 
most vasárnap, február 16-án tartotta első, nagyszabású zene
estélyét. A Schalkház nagyterme, ahol az estély megtartatott, 
szinte szűknek bizonyult az óriási számban egybegyült közön
ség befogadására, kiket egyfelől a jótékonyság géniusza vezérelt 
ide, de másfelöl vonzotta a kilátásba helyezett igazi, nagy műél
vezet. S reményükben, várakozásukban nem csalódtak. Mert 
művészi, magas színvonalú volt mindaz, amit a szereplők nyúj
tottak. Különös örömünkre szolgált azonban az a tény, hogy 
fellépő művészeink egytől-egyig kassaiak. Bájos látványul szol
gáltak az élőképek, melyek az estélyt bevezették és bezárták. 
A szebbnél szebb virágos és ó-egyiptomi öltözékekben arattak 
megérdemelt sikert a fiatal hölgyek, kiknek csoportozatát a rájuk 
vetődő görögtűz fénye még hatásosabbá tette. A rendezés nehéz 
munkáját, a stilszerü háttér beállítását Bartha István h. színigaz
gató végezte. A két élőkép keretébe illeszkedtek a többi számok. 
Maurer Irma úrhölgy énekszámai megragadták a lelkeket, amint



43

az máskép nem is lehetett, mert gyönyörű hangja, párosulva 
művészi képzettségével, teljesen lebilincselték a hallgatókat, leg
nagyobb hatást pedig akkor ért el, amidőn magyar népdal csen
dült fel ajkán. Szent-lstvány Géza posta- és táv. tanácsos hegedű- 
játéka nagy zenei tudásra vallott, ki könnyed játékkal győzte le 
»Beritt-Konzert legnehezebb részleteit és számát virtuóz inter
pretálással adta elő. Mindkettőjük zongorakisérője Szamovolszky 
Vilmosné úrasszony volt, feladatának nehézségeit kitünően oldotta 
meg. Mindenütt kisérő volt, sohasem törekedett saját érvényesü
lésére, igazi művészi hozzáértéssel oldotta meg nehéz szerepét. 
Jermy Hella zongoratanárnő Chopin Preludium -ában és 

Scherzo -jában gyönyörködtette hallgatóit, szép technikájával 
és művészi előadásával általános tetszést aratott. A zeneszámok 
közt szerepelt Révész Ilonka úrleány szavalatával. Amily bájos 
volt megjelenése, époly közvetlen egyszerűséggel és kedvesség
gel adta elő a szívhez szóló költeményt.

Az estély tiszta jövedelme 848 K 70 f volt, amely összeg 
beléptidijakból, felülfizetésekből, jótékony adományokból gyűlt 
össze. Ismételt köszönettel tartozunk mindeme pártfogóinknak és 
jóakaróinknak, hogy adakozásukkal és megjelenésükkel az estély 
sikerét biztosították.

Felülfizettek a következők: Arday Lajos 1 K. Arányi Antal 
8 K, Bartheldy István 1 K, Bethlenfalvy Antal 10 K, Amelin 
báróné 5 K, Bittelmeyer Márton 3 K, dr. Brósz László 20 K, 
Binder Ernő 8 K, özv. Benő Jánosné 2 K, Boroevicsné 4 K, 
Benczurné 7 K, Bartay Oszkár 2 K, Bródy Frigyesné 5 K, ifj. 
B. K.-né 10 K, Balassa őrnagy 3 K, özv. Bródyné 10 K, Baluch 
3 K, özv. Delaval Geoné 4 K, Deák Gyula és neje 10 K, Dar
vas Imréné 4 K, Éliás Nándor 1 K, Fest Oszkár 10 K, dr. Földi 
1 K, Fiedler Károlyné 9 K, Fürst Sándor 6 K, Gerlóczy Béla 8 
K, Hajts Kornél 2 K, Hanáth 3 K, Halmy Károly 7 K, Halten-
berger 2 K, Hensch Ernő 5 K, özv. Jermyné 2 K, Joób Béla
3 K, Krausz Lajosné 1 K, Kohányi Kálmán 3 K, Hallykó Mihály
4 K, Horák Józsefné 3 K, Kozák János 7 K, Kolacskovszky 2 
K, Kemény Géza 2 K, Kozmann N. 3 K, Kiss Zoltán 1 K, Kon-
csér Árpád 2 K, Fiedler báró 8 K, Kertscher Rózsi 1 K, Kál
mán Józsefné 1 K, Kemény J. és neje 4 K., Lach Vilmos 3 K,
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Lux Lajos 9 K, Lux Lajosné 8 K, Laszgallner Albertné 6 K, 
Hirth Malvin 4 K, Lovich Károly 3 K, Melczer br.-né 9 K, 
Matzner 2 K, Markó Zoltán 3 K, Mega Dávidné 1 K, Maurer 
Irma 1 K, Mihalik 2 K, Maurer Frigyes 8 K, Megay Artúr 7 K, 
Maurer Artúr 1 K, Mohr Béláné 6 K 70 f, N. N. 3 K, N. N. 1 
N. N. 1 K, N. N. 1 K, N. N. 1 K, N. N. 3 K, N. N. 1 K, N, N. 
3 K, Névtelen 2 K, Orosz Istvánná 5 K, özv. Piirstingerné 5 K, 
Prihradnyné 5 K, Puky Endre 9 K, Pauliny Gy. 4 K, Pocsatko 
Sándor 3 K, Preinreich Gyula ezredes 18 K, Pelikán Margit 2 
K, Oelschláger 20 K, Quirsfeld J. 5 K, Richtárszkyné 2 K, özv. 
Rázsó L.-né 3 K, Rohringer G. 3 K, Rohringer S. 2 K, Raisz Béla
2 K, Spielmann Ervin 10 K, özv. Schirgerné 20 K, Schneller altáb.
3 K, Schwarcz jánosné 3 K, Szalay Lászlóné 10 K, Sziklay Edéné 
17 K, dr. Schleiminger 8 K, özv. Szakmáry K.-né 2 K, Szklenka 
Emil 5 K, Sztudinka 8 K, Tutkó György 2 K, Vozáry Rezső 3 
K, Vitéz 1 K, Vincze Ferenc 3 K, Stock Béla 1 K, Vay gr. 5 
K, Zeitler Béla 1 K, Zahler Adolf 5 K, Zahler Ernő 5 K, Zichy 
gr. 20 K, Zajicsek Ida 2 K, Felsőmagyarországi Építkezési Vál
lalat 20 K, Steiger Ferencné 2 K.

Estélyünk alkalmával a pénztárkezelés fáradságos munkáját 
Laszgallner. Albertné buzgó és szakavatott pénztárosunk és a 
minden szép és nemesért lelkesülő Fabiny Gyula presbiterünk 
voltak szívesek vállalni.

Nőegyletünk saját körében kisebbszerti felolvasások rende
zését határozta el, hogy ezáltal is, csekély beléptidij mellett, 
egyrészt szaporíthassa vagyonát, másrészt ápolja tagjai közt az 
összetartozás érzését. Az első ilynemű felolvasást Mohr Béláné 
agilis elnökünk tartotta a jótékonyságról. Tartalmas és érdekes 
munkájának szövege a következő:

Mélyen tisztelt hallgatóság!

Örömmel üdvözlöm önöket és hálatelt szívvel mondok 
köszönetét megjelenésükért!

A midőn eléjök lépek jelen szerény szavaimmal, kérem 
jóindulatú elnézésöket.

Teljesen uj dolog előttem mai kísérletezésem, ha láttam, 
vagy hallottam egy-egy nő nyilvános szerepléséről, még pillanatra
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se jutott volna eszembe soha, hogy háztartásom gondjai és csalá
dom iránti kötelességeimen kívül, hasonló eszmékkel is foglalkozzam.

Mióta azonban egyletünk létre jött, ennek érdekében, ennek 
felvirágoztatásáért, készséggel próbálkozom meg ezzel is. Nem 
riaszt vissza egyeseknek — mely fülemhez jutott, rosszakaratú 
ítélete sem.

Sokat olvastam mostanában a régi és ujabbkori nagy — 
hitbuzgó kiváltságos nőink életéről.

Csaknem kivétel nélkül mindnek kijutott elég a bántalma
zásból, félreismerésből, üldöztetésből. De ez nem lankasztotta el 
munkakedvöket; fájdalmas sebet ejtett ugyan szivükön, ámde 
azért fáradoztak, küzdöttek szakadatlanul tovább és tovább. S ha 
őket, a nagyokat, a kiváltságosokat is érhette, sok és nagy jótet
teikért annyi megpróbáltatás, keserű gúny, s egyéb hálátlanság, 
nem csüggesztheí engem sem, az ezekkel szemben csak por- 
szemnyi lényt, ha hasonló mérgezett nyilak irányulnak már kez
detben is lelkem felé, kezdetben, amidőn még csak alig hagytam 
c-1 a kiinduló pontot, hogy arra az útra lépjek, melyen szerény 
tehetségemhez képest, az ő nyomdokaikat követhetem.

Ha oly elhatározással igyekszünk hasznára és segítségére 
lenni embertársainknak, hogy viszonzásul semmit, de semmit sem 
várunk, noha úgy titkon fáj is a folytonos csalódás, mégis felül 
tudunk emelkedni e gyengeségeken és kitartással munkálkodunk 
fennakadás nélkül. És ha vannak is ellenségeink, mégis, talán 
mindenkor túlsúlyban élnek olyanok, s különösen nők, kik meg
értik a szeretet munkásságát és hisznek is benne.

Nagyon szeretném, ha sikerülne nekünk e felolvasásokat 
rendszeresítenünk, s ez által is egy lépéssel előbbre vinnünk 
egyesületünk anyagi sorsát, jó  példával akartam elől járni első 
vállalkozásommal összes tagjaink előtt. Ebben készséggel lett 
segítő társam a mi kedves titkárunk: Gerlóczy Béiáné. Ki, amel
lett, hogy lelkiismeretes buzgalommal áll helyt, a nagy és nehéz 
feladatok megoldásánál, mi titkári állásával együtt jár; még ezen 
felül is, szívesen vesz részt minden munkásságban, mi egyesü
letünk javára szolgál. Ezek után óhajtott célunk, hogy akadjanak 
tisztelt tagjaink között számos követőink!

Ne ijedjünk meg a kritizáíástól, - -  egymás között vagyunk,
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s mi tudjuk mi vezérel bennünket, amidőn ezen szereplésekre 
reá szánjuk magunkat. Az, aki úgy lépi már át e terem küszöbét, 
hogy az illetőt, aki a felolvasó asztal mellett helyet foglalt, jóaka- 
ratú szívvel fogja hallgatni és megérti a szent érzést, mely az 
őt vezérli, — nem fog leromboló kritikát nyilvánítani, s nem 
fogja gúnyolódással elvenni a kedvét másoknak sem. Mindannyi
szor, ha valamely jótékonycélu előadást akarnak rendezni, s erre 
műkedvelői szereplőket kérnek fel, nagyon nehéz és fáradságos 
utánjárás mellett lehet valamit mégis összehozni. Mindenkinek 
az a válasza, hogy fél a kritikától. S ez onnan van, mert amikor 
végre mégis csak sikerül egy ilyen hangversenyt, vagy előadást 
létrehozni, — sok ember a véleményezésénél elfelejti, hogy nem 
művészek — kiknek ez a hivatásuk — irók és költők, vagy szí
nészek voltak az előadók, — s hogy azok, kik vállalkoztak a 
résztvételre, csupán a jótékonycélért tettek eleget a felszólítás
nak, — s ezért őket részünkről nem megszólás, hanem dicséret 
illeti. Ha meghallgatnék azt a bölcs tanácsot, hogy mielőtt Ítél
kezünk mások fölött, gondoljuk önmagunkat az illetők helyére, — 
kevesebb megszólás hangzanék el ajkainkról, s nagyobb egyet
értésben, békességben férnénk meg egymás mellett. Minden tet
tünknek legyen indító oka, vezérlő csillaga: a szeretet.

Jézus eme mondásában: <>Boldogitóbb adni, mint elfo
gadni* — nagy igazság rejlik, ha halljuk, mély hatással van 
reánk, de nem igen gondolkodunk fölötte tovább. Pedig alig van 
ennél nagyobb és termékenyebb igazság.

A jótét igazi áldása nem azé, ki azt élvezi, hanem azé, ki 
azt gyakorolja.

Báró Láng Lajos Kassán tartott gyámintézeti ünnepünk 
alkalmából mondott beszédében gyönyörűen fejtegeti ennek mély
séges igazát. A többek között igy is szól: Boldogitóbb adni, 
mint elfogadni.

Az ember, ki csak a maga érdekeivel törődik, hasonló a 
merészen felszökkent sudár fához, melynek nincs lombozatja, 
mely az idő viszontagságai ellen megvédje; hasonló a fához, 
melynek elszáradt gyökere, mellyel, uj éltető nedvet szívhat magába.

A legszerencsésebb ember életében vannak pillanatok, midőn 
kételkedik ereje fölött, vagy épen elbágyadni érzi izmait. Miből
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merítsen ilyenkor bátorságot a küzdelemre? Csak azt, ki életét 
nemcsak a maga érdekeinek szentelte; csak azt, ki küzdött és 
szenvedett másokért is, csak azt nem hagyja el soha az önbi
zalom. Csak az, ki tudja, hogy elgyöngülése és kidőlte másokat 
is porba sújtana, kik tőle várják boldogulásukat; csak az ilyen 
ember talál mindig uj erőt, ha kifáradt az élet harcaiban.

Az élet boldogulásának nagy titka : soha nem mondani le 
a törekvésről a jobbra; de sohasem keveselni azt, amit elértünk. 
Ezt a látszólagos ellenmondást, ezt a nagy rejtélyt, mely az 
ember kettős természetének, a véges testnek, és a végtelen lélek
nek szükségszerű megnyilatkozása, csak az képes megérteni és 
megoldani, ki élénken és melegen érdeklődik másokért is. Az 
önző embert a féktelen nagyravágyás hajtja sikerről sikerre; me
lyeket mások irigyelnek, de ő maga élvezni nem tud, mert ő 
csak a mindig megújuló távolságot látja, mely őt a mindig me
részebb és messzebbre fekvő céloktól elválasztja, mig végül ösz- 
szeroskad, mielőtt valóban boldog lehetett volna.

Csak az, ki a mások öröme és bánata iránt is fogékony, 
csak az tud szakadatlanul törekedve megelégedett lenni, folyton 
haladva édesen megpihenni. Boldogitóbb adni, mint elfogadni.

S ha van olyan ember, ki soha nem rendül meg önbizal
mában, még az is ki lesz téve az életben nem egyszer a leg
igaztalanabb félreértésnek, sőt megtámadtatásnak.

A balsiker fájdalmát, a sértett önérzet keserűségét, az ellen
ségek maró kárörömét mindenkinek át kell szenvednie. Aki csak 
magával gondol az életben és másokkal soha nem törődik, annak 
sebe kétszeresen sajog, mert nem talál rá írt sehol. De aki tudott 
örvendeni az örvendezőkkel és sírni a siránkozókkal, az nem 
védtelen a kimaradhatatlan csapás alatt. Aki szeretettel és oda
adással vesz részt a mások sorsában, az korán megismeri a 
szerencse változó hullámait és nem bízza el magát a siker nap
jaiban, de nem is veszti el reményét a balszerencse napjaiban sem.

Aki letörölte felebarátja szemeiből a könnyeket, aki boldog 
mosolyra tudta deríteni felebarátja bús ajakát, csak az nem esik 
kétségbe soha, csak az látja a sötétség komor éjszakáján keresz
tül is az örömnek hasadó hajnalát.«

A s z í v  mélyéből jönnek e szavak és oda is jutnak, — való
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bán, hisz ezt valljuk mindnyájan, valami mondhatlan, nagy bol
dogság rejlik abban, ha jót tehetünk. Mióta papné vagyok, két
szeresen érzem ennek áldásos igazságát, a szivem, a lelkem 
mindig kész a panaszok, a keservek meghallgatására, vigaszta
lására.

A lelkészlak az a hely, hova a szegények, szenvedők, nyo
morultak, ínségesek, bizalommal, reménységgel fordulnak, ide 
még a legszerényebb, legszégyenlősebb szegény is be bátorkodik 
és leplezetlenül tárja elénk sanyaruságát.

innen van, hogy miután mi legközelebbről szerzünk tudo
mást felőlük, látva őket, meghallgatva panaszaikat, sokszor két
ségbeesésüket sorsuk mostohasága fölött, idővel oly hatalmassá 
lesz lelkűnkben a velők való együttérzés, hogy végtelen örömet 
és boldogságot lelünk abban, ha eme szánandó részét embertár
sainknak, bár mi módon segélyezhetjük. Mindenekkel jót tegyünk,, 
de kiválképen hitünknek cselédeivel.

Előfordult, hogy érdemetlenül pártfogoltunk, s bizonyosan 
még sokszor áll elő ily eset; de inkább vezettessünk olykor 
félre, mintsem hogy valamely igazán elhagyatott, bánattól sújtottat 
könyörtelenül eltaszitsunk.

Vágyam volt régóta, valamely olyan lehetőség, mely kilátásba 
helyezi az állandó segély nyújtást, mely meghaladja a mi szerény 
támogatásainkat, mely nem csupán pillanatnyi enyhülést hoz a 
megtépett, viharvert, sínylődő lelkeknek.

És lehetne ez más, mint jótékony nőegyesület ? Mindig bizo
nyos fájó érzés lopódzott szivembe, ha hallottam, vagy olvastam 
más városban oly virágzóan működő, fényes eredményt elért 
evangélikus nőegyletekről. Mindjárt itt a közelünkben Eperjesen, 
sok könnyet szárítanak fel, sok bánatot enyhítenek évek óta a 
lelkes nők, áldásos ténykedésüknek Ilire messzire kihat. S igy 
hazánkban még számos helyen hittestvéreink között, mindenütt 
a nők vették pártfogásukba a szenvedőket, Ínségeseket, védtele
neket, — a nők, kiknek a jótékonyság, szinte hivatásukhoz 
tartozik. Miért maradjon Kassa e városok mögött? — Sok 
időn keresztül fáradoztunk férjemmel együtt e magasztos cél 
megvalósításáért, ő már az alapszabályokat is megszerkesztette. 
De midőn határozni kellett volna fölötte, minduntalan felmerült
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valamely nyomós. ok főkép: »sok Kassán már amúgy is az 
egyesület« és eliez hasonló érvek ismét és ismét kioltották a 
lelkes lángot, mely e szent célért velünk együtt, több hívünk 
szivében égett.

S mert kevesen voltunk, akik óhajtottuk, üdvösnek, szüksé
gesnek tartottuk, hogy legyen; meg kellett állanunk utunkban. 
Megállottunk és vártunk, de hittünk és reméltünk. Hittük, hogy 
el fog jönni ennek az ideje.

Múlt év tavaszán egyházunk hitbuzgó, áldozatkész gond
noka : Spielmann Ervin ur, újra felvetette a nőegyesületi kérdést, 
ő ismét kidolgozta az alapszabályokat, felelevenítette az érdeklő
dést, — s igy különösen az ő ujabbi kezdeményezésének köszön
hető, hogy ma már meg is alakult a kassai evangélikus nőegye
sület. Éljen Spielmann Ervin ! De nem mulaszthatom el dr. Brósz 
László szeretett egyházfelügyelőnknek is köszönetemet nyilvání
tani, ki ugyancsak bensőségteljes lelkesedéssel tette ügyünket 
magáévá.

Steiger Ferenc leányiskolánk érdemes igazgatója is fárado
zott érdekünkben, hálával adózom ő neki is. Végül még férjemet 
méltatnám ez alkalomból, ámde vele szemben, mint engedelmes 
feleségnek hallgatnom kell, mert ő igy kívánta.

Kétszeres az örömem, hő vágyam teljesedett az egyesület 
megalakulása folytán és mert a közbizalom még vezető szerepet 
is juttatott nekem, fogadják ezért szivem háláját — tág terem 
van munkálkodni a szükölködők és szenvedők érdekeiért.

Igaz, sokat követel a jótékonyság, alig győzünk eleget tenni 
a mindenfelől jövő felhívásnak. De végeredményben nem zárkó
zunk el ridegen semmi ilynemű felszólítás előtt sem, panaszko
dunk és csodálatos, mégis jut filléreinkből minden kéregetőnek.

így leszünk most ez újabb megterheltetésünkkel, ha jutott 
a többinek, telik még ennek az egynek is, ennek, a mely főkép 
hittestvéreinket lesz hivatva támogatni. Áldoztunk már a sok 
közül olyan intézménynek is, hol nem tudtuk, mire lett fordítva 
adományunk; mig a mostan megalapított nőegyletünknél, ha 
hozunk áldozatot, előttünk fog állani világosan az eredmény is. 
Egyelőre, mig szerényebb korlátok között kell mozognunk, itt 
látjuk magunk előtt szegényeinket egyenkint, amint hálásan fogad

4
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ják kezeinkből a szeretettel nyújtott, nekik szánt segélyt. S erre 
nagy súlyt fektessünk, hogy a szeretet vezéreljen bennünket, a 
midőn alamizsnát osztunk. Azok, kik erre rá vannak utalva, éppen 
olyan emberek, mint mi vagyunk, a szivök, a leikök egyazon a 
mienkkel, Önérzetük épp úgy van, mint nekünk. S bizonyára két
szeresen fáj nekik nyomorúságos helyzetük, ha jóltevőjük ride
gen, gőgösén bánik velük, s talán sokszor az teszi elviselhetetlenné 
ínséges sorsukat, hogy embertársaik, ha segítik is őket, tettüket 
nem kiséri szeretet, hideg közönynyel, kedvetlenül nyújtják oda 
adományaikat.

Pedig: »Boldogitóbb adni, mint elfogadni.«

Ha elmélkednénk olykor e mondás fölött, több szeretettel 
járnánk el, a midőn adakozunk. Különösen karácsony táján, a 
mikor már beállott a hideg; szürke, ködös, barátságtalan sötét 
napok nehezednek reánk, olykor a szél kísértetiesen, sivitva verdesi 
az ablakot; kinek ne jutnának eszébe a szegények? Bizonyosan 
igen sokan vagyunk, kik szánakozva gondolunk ilyenkor azokra az 
elhagyatott gyermekekre, fáradt öregekre, kik fütetlen, rósz lakás
ban, vagy teljesen hajléktalanul, minden jobb, melegebb ruha 
nélkül, tengetik egyik napot a másik után. Eddig — sajnos — ama 
szerény összegen kívül, mit karácsony és a húsvéti ünnepek 
alkalmával egyházunk adományozott nekik és egy-két buzgó, 
könyörületes hívünk ugyancsak ez alkalmakkor részükre hozzánk 
juttatott, aligha kaptak másfelől segélyezést.

Az elmúlt karácsonyra, és most a húsvéti ünnep előtt, leg
nagyobb örömömre, már nőegyletürik működéséből kifolyólag 
volt módomban a szegények részére kiosztandó szokásos össze
gen kívül, egyletünk több lelkes nőtagja kézimunkával való szi
ves hozzájárulása és ennek értékesítéséből, egyeseknek az eddig 
kapott segélyét megtoldani nehány koronával. Le nem irható az 
a boldog örömteli kifejezés, mi az arcokra kiült, midőn azt lát
ták, hogy várakozásukon felül, számításukat meghaladó adomány
ban részesülnek. .

Ismétlem tehát, egyelőre csupáu szegényeinket fogjuk istá
polói szerény tehetségünk szerint, de később, Isten segedelmével, 
az ő jóvoltából, ha valóra válthatjuk ama tervünket is, hogy lesznek
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diakonisszáink, az ő gyöngéd, önfeláldozó, fáradságot nem ismerő 
ápolásukkal, a betegek szenvedésein is enyhithetünk.

Addig azonban, mig diakonisszák — a szó legszorosabb 
értelmében véve — állhatnak rendelkezésünkre, legyünk mi 
magunk azok! ,

Természetesen, legyünk azok legelső sorban odahaza, saját 
otthonunkban: szüléink, testvéreink, férjeink és gyermekeinkkel 
szemben, — de legyen bármily nagy és nehéz elfoglaltságunk 
övéink körében, ha akarjuk, egy kevés időt szentelhetünk mégis 
olykor a mások, az erre rászorultak érdekeinek támogatására. Ha 
sorompóba állunk, megoszlik a munka, elég sokan vagyunk, s 
igy egyre-egyre nem esik nagy rész a fáradozásból. Ítélve, a már 
eddig is megnyilatkozott örömteljes lelkesedés, áldozatkészség, 
érdeklődésből gyülekezetünk részéről, az elénk tűzött nemes cél 
iránt; erősen hiszem, hogy eme óhajunk is teljesedni fog.

Álljon előttünk példának Lőhe Vilmos neuendettelsani lel
kész. »Ő e kis délnémetországi jelentéktelen, eldugott faluban, a 
legszerényebb anyagi viszonyok között szervezett diakonia-otthont, 
1854-ben alakult meg, ma már a diakonisszák száma 1000! Mily 
nagy munkába került, mily nagy áldozatot követelt ott a kicsiny 
faluban ily nagyszerű intézménynek a megalapítása, fentartása, 
fejlesztései

S ha-4-őhének sikerült ott abban a kis faluban ilyen fényes 
eredményt elérni; méltán remélhetjük mi is, hogy idővel a mi 
ebbeli fáradozásainkat szintén siker fogja koronázni.

De hogy igy legyen, ne veszítsük el mostani kedvünket, 
Istenbe vetett hittel folytassuk megkezdett munkánkat. Egymást 
buzdítva, bátorítva, lankadatlan szorgalommal, kitartással halad
junk a kijelölt ösvényen. A legnehezebb időn, a kezdeten túl 
vagyunk. Az eddig elért szép eredmény, töltsön el bizodalom- 
mal a jövő iránt.

*

Általános tetszés és taps követte a felolvasó szavait, kinek 
érdekes előadása méltó mindnyájunk megszivlelésére. — Buzgó 
elnökünk e vállalkozásával úttörő volt körünkben, — kívánatos 
volna, ha szép példája több követőre találna! Beláthatatlan jövője 
lenne egyletünknek, ha tagjai, követve ez útmutatást ily össze-

4*
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jöveteleken megösmerve és megszeretve egymást eggyé forrná
nak és egyesült erővel, törhetetlen ügybuzgalommal közösen 
munkálkodva szeretett egyletük felvirágoztatásán, annak jövőjét 
biztosítanák! E kívánsággal fejezem be első jelentésemet, s kérem 
az Úr segítségét, az ő nevében kezdtük, az ő nevével folytassuk 
munkánkat, s akkor soha nem csalatkozva, mindinkább erősödünk!

Gerlóczy Béláné
az Evans Nöegyletr titkára.

A kassai Evang. Nőegylet pénztári kimutatása.
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Tagjaink névsorát az alábbiakban közöljük:

A „ K a s s a i  ev. n ő e g y l e t “
a) tisz tik a ra :

Báró Amelin Guidóné Móhr Béláné Dr. Brósz Lászlóné
elnök. ügyv. elnök. elnök.

Gerlóczy Béláné Laszgallner Albertné
titkár. pénztáros.

b) ta g ja i :

1. alapitó tagok, kik egyszersmind a választmánynak örökös
tagjai:

koronával koron áv a

Adriányi Etelka . . . . 100  Özv. Kinsky Károlyné . 100
Adriányi Kornélné . . . 1 0 0  Krantz Béláné . . . . 100
Br. Amelin Guidóné . . 100  Özv. Kresz Jánosné . . 1 0 0
Augusztiny Elekné. . . 1 0 0  Laszgallner Albertné . . 100
Binder Ernőné . . . .  200 Matej Károlyné . . . . 100
Dr. Brósz Lászlóné . . 100  Özv. Megay Adolfné . . 100
Özv. Csicsovszky Károlyné 100 Mohr Béláné........................ 100
Özv. Fiedler Károlyné . 100 Oelschláger Lajosné . . 100
Gerlóczy Béláné . . . 1 0 0  Özv. Prihradny Arturné . 100
Hallyko Mihály . . . . 100  Schirger Gusztávné . . 100
Hirth M alvin....................... 100 Özv. Schwartz Jánosné . 100
Özv. Horák Józsefné . . 100  Özv. Szakmáry Károlyné 100
Br. Jakobs Ottokárné lfj. Sztudinka Gyuláné . 100

Kassahámor . . . . 1 0 0  Zajicsek I d a .........................100
Kassai Jelzálogbank . . 100 Özv. Zathureczky B.-né . 100

2. Rendes tag o k :
korona korona

Alexy Ödönné . . . .  4 Bernáth Zsigáné . . . .  3
Özv. Baczoni Albertné v. r. t. 2 Bethlenfalvy A.-né v. r. t . . 5
Baczoni Irén v. r. t. . . 1 Bethlenfalvy Klára v. p. t. 3
Baranyay Miklósné . . .  5 Özv. Bielek Istvánná . . 2
Bartheldy Istvánná v. p. t. — Bielek M arik a.......................... 2
Dr. Bassó Imréné v. r. t. . 3 Bittelmeyer Hedvig v. p. t. 3
Bászel Jenőné v. r. t. . . 3 Bittelmeyer M.-né v. r. t. . 8
lfj. Beller Károlyné v. r. t. 5 Bock Ödönné v. r. t. . . —
Beller Károlyné v. r. t . . . 5 Bradóvka Gyuláné . . .1 0
Özv. Benczúr Gézáné v. r. t. 2 Duke E d é n é ..................... 5
Benczúr Gizi v. r. t. . . 2 Ébrey G ézáné.....................2



54

korona

Özv. Éder Ödönné v. r. t. 3 
Özv. Feley Gyuláné v. p. t. 2 
Ferdinándy Gyuláné . . 5 
Özv. Fischer Albertné . . 2 
Özv. Gábrie Gyuláné . . 5 
Greguss Gyuláné v. r. t. . 2 
Dr. Gulyás Antalné . . .  2 
Hazslinszky Anna . . . 1
Fiazslinszky Edéné . . . 1
Henninger Hermanné . . 3 
Hensch Ernőné v. r. t. . 2
Hlatky I r m a ......................... 2
Hlatky jánosné . . . .  6
Hlatky J ú l i a ......................... 2
Jakab Béláné v. r. t. . . —
Janoscsák jánosné . . .  2 
Javorniczky Albertné . . 2 
Jermy Hella v. r. t. . . . 4 
Özv. Jermy Károlyné v. p. t. 4 
Kaszap Béláné . . . .  2 
Kemény Gézáné v. r. t. . 2 
Kertscher Gusztávné v. r. t. 2 
Kertscher Rózsika . . .  1
Kieselbach Gyuláné v. r. t. 10 
Kieselbach Károlyné . . 3 
Kolacskovszky Elza v. r. t. — 
Koncsér Margit . . . .  3 
Koncsér Márta . . . .  3 
Özv. Koncsér M.-né v. r. t. 5 
Kotzányi Vilmosné . . . 1
Kozák I d a .............................. 2
Kozák Jánosné v. p. t. . 4  
Kozmann Nándorné v. p. t. 3 
Krausz Lajosné . . . .  4
Kresz P á l n é ......................... 1
Kriszt Andorné . . . .  5 
Kubacska Emma . . . .  2
Lach B é l á n é ......................... 2
Legányi Paula......................... 4
Lengyel józsefné . . . .  3 
Özv. Loósz Józsefné . . 2 
Lukacsik Mihályné, Ránk . 10 
Lukinich Lipótné . . . .  3 
Lupkovics Aáiklósné . . 2

korona

Lux Vilmosné . . . . .  2
Lux V ilm a ...............................1
Özv. Markó Albertné . . 1
Markó Hermin . . . .  1
Markó Zoltánné v. r. t. . 5
Marton Ilka.............................. 2
Mártonná Brósz Lenke . 4 
Maurer Adolfné v. p. t. . 4  
Özv. Maurer Oy.-né v. p. t. 5 
Maurer Micí v. r. t. . . — 
Maurer Olga v. p. t. . . 2 
Özv. Maurer Rezsőné v. r. t. 5 
Maszny Gizella . . . .  2
Mayer E lz a .............................. 1
Mayer Sándorné . . . .  3 
Mega Dávidné . . . .  3 
Megay Adrienné v. p. t. . — 
Megay Arturné v. r. t. . . 5 
Megay Edit v. r. t. . . . — 
Özv. Michaelisz Gusztávné 1 
Mihalik Amália . . . .  1
Mihalik I lo n a .........................4
Nagy L ajosn é......................... 4
Némethy Kálmánná v. p. t. — 
Prihradny Lidia v. r. t. . 5  
Pajkossy Jánosné . . .  2 
Platthy Mihályné v. r. t. . — 
Pelczer Károlyné . . . .  2 
Özv. Pocsatkó S.-né v. p. t. 5 
Poneváts Dorottya . . .  2 
Précsényi Lajosné . . .  2 
Putanko M.-né v. póttag . 5 
Quirsfeld Etelka . . . .  2 
Quirsfeld Jánosné v. r. t. . 4 
Özv. Quirsfeld Károlyné . 2 
Quirsfeld Margit . . . .  2 
Raisz Béláné v. r. t .. . . 5
Raisz Ilo n a .............................. 3
Ruszinkó Jenőné . . . .  4 
Ruttkay Jánosné v. r. t. . 6
Sál József n é ......................... 3
Salamon Sándorné . . .  2 
Schaller Ernőné . . . .  3 
Schmidt Ella v. r. t. . . 2
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korona

Özv. Schmidí Lajosné . . 2 
Schirger Anna v. r. t. . . 4
Schirger Márta . . . .  4 
Soltész Jenőné . . . .  5 
Spannraft Györgyné . . 1
Spielman Irm a.....................2
Özv. Spielmann K.-né v. p. t. 2 
Spielmann Riza v. r. t . . . —
Spielman Sarolta . . . .  2 
Özv. Spirkó Ágostonné . 4 
Özv. Stark Sándorné . . 2
Steller Árpádné vál. r. tag 10 
Steller Gizella v. p. t. . .1 0  
Steuermann Józsefné . . 1
Stock B é lá n é .....................6
Strauch Jánosné . . . .  2 
Özv. Strasser B.-né v. póttag 5

korona

Szopkó Róbertné v. r. t. . 10 
Dr. Szaltzer Guidóné v. p. t. 4 
Szamovolszky Vilmosné . 2 
Dr. Szarvasy Lászlóné . . 3
Özv.Szarvasy Miksáné v.r.t. 4 
Szent-Ist’vány Aranka . . 1
Szent-lstvány Attiláné . . 3 
Szent-Istvány Margit . . 1
Tajber G . - n é ......................... 5
Unger Arturné . . . .  4
Varga Hermin......................... 3
Várkoly Elekné v. p. t. . 5  
Weinbrenner Margit. . . 10 
Zakariás S.-né v. r. t. . . 3
Zgolay Gézáné v. p. t. . 2  
Zsedényi józsefné v. r. t . . 3

3. Pártoló tag o k :
korona

Özv. Aranyossy L.-né v. r. t. 4 
Dubovszky Géza . . .  5
Építkezési vállalat . . .  20
Fabick P a u l a .........................4
Kováts Gézáné A.-Nádasd 5

korona

Lux S a m u n é .....................50
Rumpelesz János . . . .  5 
Skuteczky őéza . . . .  3 
Sziklay Gyuláné . . . .  4
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jegyzéke
az ágost. evang. temetőben lévő épített sírboltoknak a köztemetői 

szabályrendelet 13. §-ához.*)

S'<rs
N

A sírbolt A sírbolt
0J

S 5-22 <u 
a j X

ú b£
O ~ X c Jelenleg kinek kezelése

'O épült tulajdonosának neve J e 2 r3 alatt áll a sírbolt
oü-

a j  n
Z >

V 'O ü
S

1 1S84 Várkoly-család l 1 Várkoly-család 1889. VI1/5 
bejelentette a II. egyház.

1 1837 (?) Szulyovszky Menyhért
szül. 1752 f  1837 ? 9

2 1875 Csorba-Qlos-család 4 4 ifj. OIos Ernő és Margit
3 Brósz s Bielek-család üres 12 Ezen azelőtt Viczay-féle sírbolt

gondozás és a felépítmény fen- 
tartására szükségelt költség hiá-
nya miatt az 1860-as években
a magy.-ném. evang. egyház 
tulajdonába ment át. Azóta 
általa gondoztatott s fentarta- 
tott és az !8S'». évi május 12-én
6. sz. a. kelt egyházi határozat 
folytán Brósz- és Bielek-csalá-
dók tulajdonába ment át.

4 1S78 Moll-család 3 11 Moll Irma
5 1S88 Ladom érszky-család 2 4 özv. Ladomérszky Antalné
6 Keczer-család 2 2 Justh-Keczer Ilona
7 1867 Pohle-család 3 4 Pohle Károly
S 1732 (?) Klobusitzky István ?• ?
9 1760 (?) Szirmay-család S 4 Szirmay Sándor

10 1S77 Koncsér-család 5 15 Koncsér Mihály
11 1889 Háry Károly-család } 1 özv. Háry Károlyné
12 1886 Halykó Mihály-család 1 1 id. Halyko Mihály
13 1S72 Czitó-család 3 3 özv. Czitó Dánielné
14 1843 (?) Juriszta Zsófia szül.

Chrappan f  1843 ? 9 9
15 1840 (?) Fuchs Mihály 1832 és

neje f  1847 ? 9 9
16 Oerhardt János 

t  1844 . ? 0 9
I. egyház 1889. okt. 5.

* A kassai köztemető szabályrendeletének 11. §. c) pontra . . . .  kivé 
tetnek az ág. hitvallásnak temetőjében már létező, de még teljesen be nem 
töltött sírboltok, amennyiben azokban a tetemek befogadására még üres helyek 
léteznének, a temetkezések szintén foganatosíthatók, de csak a sírbolttulajdo
nos család hozzátartozó tagjait illetőleg. A tem etkezésre a h a tó sá g engedélye 
esetrő l esetre kieszközlendő  és ez alkalommal minden egyes temetésért külön 
még a városi köztemető-alapba, a köztemető 1. oszt. sírhelyeire megállapított 
dij is engedély dij fejében megfizetendő.
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Szükséges tudnivalók.

Isteni tiszteletek 1913-ban.

1. Az ünnepi és vasárn api reggeli istentisztelet mindig pont
ban 10 órakor, a délutáni 2 és ty2 órakor kezdődik. Husvét, 
pünkösd, karácsony I. ünnepén a délelőtti, a Szilveszter-esti és 
az újév reggeli isteni tisztelet mindig magyar nyelven tartatik.

2. Alkalmi ünnepek: a böjti vasárnapok délutánjain böjti 
elmélkedések tartatnak; május 18-án van a konfirmációi ünnep; 
augusztus 24-én a templomszentelési; október 26-án és november 
2-án a reformációi emlékünnep; december 31-én az évesti hála
ünnep: délután 5 órakor.

3. Ú rvacsora kiszolgáltatik: virágvasárnapon, nagycsütörtökön, 
nagypénteken, húsvét I. és II., karácsony I. és II., pünkösd I. és 
II. ünnepén, a konfirmáció napján és a templomszentelés emlék
napján.

Offertórium ok, templomi adakozások tartatnak:
a) az egyház javára: újév, husvét II., pünkösd I., karácsony 

I. ünnepén és templomszentelés emléknapján;
b) az egyházkerületi hittan-intézet javára: nagycsütörtökön,
c) a kerületi prot. árvaház javára: a konfirmációkor, nagy

pénteken ;
d) a jubileumi alap javára: a reformáció emlékünnepén;
e) az e. e. e. gyámintézet javára: az évesti hálaünnepen;
f) az egyetemes nyugdíjintézet javára: husvét I. ünnepén.

Az egyházi cselekedetek.

Az 1905. évi október 1-én életbelépett egyházpolitikai törvények 
folytán az egyetemes konvent utasításai szerint igy végeztetnek:
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I. A keresztelés.

A lelkész megkeresztel, ha a szülők kívánják, minden hozzá 
hozott gyermeket.

A keresztelés és avatás, mely egy nappal előbb jelentendő 
be, a lelkész által kitűzött időben, rendszerint a templomban 
végeztetik.

Óhajtandó, hogy a keresztelésnél a kereszttanuk és a szülők, 
vagy legalább a gyermek atyja vagy anyja legyen jelen.

II. A konfirmáczió.

A konfirmáció oktatás kezdődik március 26-án s végződik 
május 17-én, a midőn délután 3 órakor a konfirmációi vizsga 
tartatik. A beiratások a konfirmációi oktatásra husvét /. II. és
III. napján történnek a lelkésznél. A konfirmáció maga május 
18-án délelőtt 10 órakor tartatik.

(II. Az esketés.

1. A megkötött polgári házasságot követi a házaspárnak a 
templomban való megesketése és megáldása. Azért az uj házas
párnak az anyakönyvvezetőtől tanúsítványt* kell hozni, mely dij- 
és bélyegmentes s mely nélkül az egyházi esketés és megáldás 
nem eszközölhető.

2. Az egyházi hirdetésre a felek a polgári hirdetés folyama 
alatt jelentkezzenek. A kihirdetésnek hiánya azonban nem akadá
lyozza a kötött házasság egyházi megeskettetését és megáldását.

3. A lelkész megeskethet oly házasokat is, kiknek egyike 
evangélikus, másika pedig nem keresztyén.

IV. A temetés.

1. A temetések 24 órával előbb történt bejelentés után 
végeztetnek.

2. A polgári anyakönyvvezető által láttamozott halottvizs
gálati bizonylat a bejelentésnél felmutatandó.

3. A lelkész más vallásbelit is eltemethet, ha nála a temetést 
abból az okból kérik, mert a halott illetékes lelkésze a temetést 
megtagadta.
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4. Temetésnél a halottat a lelkész és énekvezér a város 
végéig, illetve azon pontig kiséri el, amely ponton a halottaktól 
bucsuzás avagy beszentelés történik.

A halottnak a lelkész által a köztemetőbe való elkísérése a 
felek kölcsönös kérelmére történik és a lelkész, ha kocsi rendel
kezésére bocsáttatik, azt meg nem tagadhatja, ha csak őt különös 
fontos okok abban nem akadályozzák.

Temetések alkalmával fizettetik V4 órai harangozásért 2 
korona, félórai harangozásért 4 korona.

A temetések alkalmával kívánt egy vagy két személyü egy
szerű ének, vagy több tagból álló karének Steiger Ferenc ének
vezérnél rendeltetik meg. Az énekért járó illeték Steiger Ferenc 
Fő-utca 85. II. emelet), a harangozásért járó dijak a gondnok 
kezeihez fizetendők le.

V. Egyéb tudnivalók.

1. Spirkó Dezső emlékére minden évben március 7-én déli 
12 órakor egy félóráig harangoztatik.

2. A Pohle Johanna sírboltja fölött épített kápolnában a 
lelkész minden évben május 24-én imát mond.

VI. Evang. polgári leányiskola.
Statisztika 1911-1912.

Rendes tanulók sz á m a : Osztály Összesen
1. II. III. IV.

Tanév elején....................................  49 61 42 4ő 198
Évközben k im a ra d t..................... 2 5 2 3 12
Tanév v é g é n ............................... 47 56 40 43 186
M agántanulók sz á m a : . . . .  16  13 8  11 4 8
Felvétel és beiratás. Iskolánkban az 1913— 1914-iki tanévre 

a növendékek beiratása szeptember hó 1., 2. és 3-án délelőtt 
9-től 12-ig az igazgató által történik. A felvételre a tanulók szüleik, 
vagy azok helyettesei kíséretében tartoznak megjelenni és szüle
tési-, oltási-, valamint előző évi iskolai bizonyítványaikat bemutatni.

Ezen okmány nélkül senki sem vétetik fel.
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A rajz és kézimunka gyakorlati része alóli felmentésnek 
csakis tiszti orvosi bizonyítvány alapján van helye. Az erre vonat
kozó orvosi bizonyítványok beiratáskor okvetlen benyújtandók.

A tanév szeptember 5-én reggelű 1/2 9 órakor ünnepélyes 
isteni tisztelettel nyittatik meg, a rendes tanítás pedig 6-án dél
előtt 8 órakor veszi kezdetét.

A polgári leányiskola első osztályába felvétetik minden 9-ik 
életévét betöltött növendék, ki rendes iskolai bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy az elemi iskola IV. osztályát legalább elégséges 
eredménnyel végezte el, vagy kellő előkészültségét a felvételi 
vizsgán igazolja. Magasabb osztályba való felvételnél az előző 
évi iskolai bizonyítvány mérvadó. A népiskola ötödik vagy 
hatodik osztályát végzett leánynövendékek csak úgy vehetők fel 
a polgári iskola második, illetve harmadik osztályába, ha a fel
vételi vizsgálatot sikerrel megállották. A felvételi, illetve külön
bözeti vizsgáért 12 korona fizetendő és 6 tantárgy különbözeti 
anyagára (magyar, német, földrajz, számtan, méréstan, természet
rajz) terjed ki.

Évi tandíj fokozatai. Egyházunk közgyűlése az intézetünkben 
fizetendő tandijakat következőképen állapította meg:

a) Ag. hitv. evang. tanulók, kiknek szülei egyházunk fizető 
tagjai: 50 K-át (beiratáskor 25 K-át, februárban 25 koronát).

b) Másfelekezetiiek és vidékiek: 75 K-át (beiratáskor 38 K-t, 
februárban 37 K-át) fizetnek.

Tandijengedm ény. Egyházközségünk kötelékébe tartozó sze
gény szülők gyermekei részére tandijengedményért vagy tandíj
mentességért folyamodhatnak, miért is felhívjuk, hogy ebbeli 
kérelmüket az iskolaszékhez címezve Írásban augusztus hó 25-ig  
a lelkésznél, mint az iskolaszék egyházi elnökénél nyújtsák be. 
Elkésve érkezett folyamodók kérelmei nem fognak tekintetbe 
vétetni. Tandíjmentességre csak oly tanulók tarthatnak számot, 
akiket szegénységük, jó viseletűk s megfelelő előmenetelük alap
ján az iskolaszék arra érdemesnek tart.

A tandijeíigedm ényért minden évben újból kell folyam odni.
A tandijengedményeknél a következő fokozatok vannak:
A féltandijasok fizetn ek: 25 K-át (beiratáskor 13 K-t, feb

ruárban 12 K-t).
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A teljesen tandíjmentes tanulók beiratáskor 2 K-t tartoznak 
fizetni.

A fentebb részletezett dijakbarj 10 kor. beiratási dij és az 
összes melléktételek is bennfoglaltatnak s igy a 11. osztálytól 
kezdve minden tanulónak joga van a francia nyelvi oktatáshoz 
is minden külön díjazás nélkül.

Igazgatóság . Az iskola-igazgatói teendőkkel az egyházi köz
gyűlés Steiger Ferencet bízta meg. Lakik: Fő-utca 85 sz. II. alatt.

A lelkész lakik a parochiában, Kossuth Lajos-u. 1. sz. alatt.

Mohr Béla
lelkész.




