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Sze~etVB tisztelt, kedves Atyámfiai az ijpbanI
Az őszinte tisztelet és szeretet érzelmeivel üdvözölve

Önöket, van szerenesém mult évi egyházi életünk és mükö-
désünk főbb mozzanatait, nielyek egy más épü V s ére
sz o 1g á 1nak, rövid, egyszerü és a való igazságnak megfe-
lelő szavak által a következökben föltüntetni.

Köztudomásu dolog, hogy az elmult 1891-ik évben or-
szágszerte s igy "kincses" Kolozsvárott is népszámlálás tarta-
tott, melynek eredménye valamint általában édes hazánkra úgy
városurikra és különösen kisded egyházurikra nézve örvendetes
vala. Ugyanis városunk lakosságával gyülekezetunk létszáma is
tetemesen emelkedett. Mert mig tiz óv előtt csak 1200, addig
most 706 férfi és 764 nö s igy összesen 1470 tagja van egy-
házunknak. Híveink 100 év alatt általában félszer annyira
szapórodtak. 1)

És ha már számbeli gyarapodásunkat tekintve, örömtől
repes szivünk, ugy még nagyobb örömmel, sőt nemes büszke-
séggel tölti el mindnyájunk kebelét azon tudat, hogy t. i.:
"az elemi miveltségben (olvasni sirni tudásban) felekezetünk
messze tulszárnyalja az összes, 7 kolozsvári feiekezetnek hi-
veit l" mit hasonlóképen a népszámlálás hozott napfényre.")

A lefolyt 1891-ben a népesedési m o z ga l o m pedig
következöképen alakult: .

~. Született és kereszteltetett: 29 fiu; 15 leány,
összesen 44 gyermek.

2. Konfirmáltatott: 9 fiu, Ll Ieány, összesen 20kon-
firmandus. .

3. Kihirdettetett: vegyes pár 22, tiszta pár 4, ösz- -
szesen 26 pár. Ebből nálunkosküdött: 12 vegyes- és 3
tiszta; összesen 15 pár;

4. Az Ur asztalához járult: a templomban 117,
otthon 7, összesen 124 egyén.

5. Á t tér t hoz z á nk: 1 férfi és 1 nő; t ő l ü nk más
egyházba 1 férfi.

1) L. a függelék 1, 2. 3. p.
2) L. a függelék 1, 2, P
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6: Meghal t: 18 finemü és 16 nönemü, összesen 34 tagja :
egyházunknak, kik között azonban sok olyan hitsorsos van·
kik idegenből jöttek ide s a kérházakban haltak meg. "

A lefolyt évben lO-el több születés lévén, gyülekezetünk
létszáma 1480 teszen.

7. Evangyélmi egyházunk elvei szerint való
vall á sok tat á s ban összesen 99 tanuló részesül, kik váro-
sunk k ülö n fé 1e tan int é zet e iben vannak szétszórva,

** *Egyháztanácsi ülést,két hónapot kivéve, minden
hónapban tartottunk ;ezenki vül egyszer hívtuk össze az ,e g y-
ház k ö z s égi és egyszer a nag yo b b egy ház kép vis e-
le ti gyülést,/mely utóbbi két alkalommal az. egyház-képvi-
seletet és tanácsot ki e-g"és z í.t ö v á 1asz tás ok .ej tettek meg
kellő érdeklődés mellett és példás rendben, :J)

Fogadják az egyházközség nevében és ügyünk érdeké-
ben hálás köszönetemet azok, kik mint az egyhá z t a ná c s
és képviselet tagjai, időt és fáradtságot nem kimélve,
gyüléseink szorgalmas látogatói valának s igy érdemessé tették
magukat azon bizalomra, melyben hitsorsosaik részesitették !...

Böh m Gu sz t á v atyánkfia leköszönvén a gondnek-
ságról, helyébe közfelkiáltással és a mily általános, oly őszinte
lelkesedéssel Sze p e S-8 z o m ba t i Dr. Gen e r sic hAn tal
választatott meg egyházközségünk gondnokának. ŐFelsége
a király, azóta a tudomány és felsőbb tanügy terén szerzett
érdemeiért a nemességet adományozta 'legkegyelmesebben a
kitünö és nemeskeblü -férfiunak.

S midön mi ezek fölött, mély hódolatunkat s őszinte
örömünket nyilatkoztatjuk ki, hiszem, hogy nem sértjuk meg
Őt, ha hozzátesszük, hogy örömünket tetőzi, azon büszke
tudat, miszerint s z e p e e-jizo m b a t i dr. Genersich An-
t a 1 aty á n k fia a' miénk, s dicsőségének sugarai egyhá-
zunk ra is áramlanak. S méltán, mert nemesi koronájában a
"k öte 1 ess ó g- és e mb úsz ere tet" drágakövei a legfé-
nyesebbek 8 legértékesebb ek. És ha dicső pályáján ezek vol-
tak hű géniuszai, ugy bizonyára, hitének, vallásának géniusza
is kiséré öt eddig, miröl fényesen tanuskodik az élet küz-
delmei közt bizodalommal folytatott nem e s har c z a és

3) L. az egyházi tisztviselők névsorát.
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igazi p r o t e s tá n s á l d o z a t k é s z s é g e. Kisérje őt
az ég áldása ezután is, mint az urnak ama jó vitézét, az
emberi életkor véghatáráig! !

** *P é n z t á r n o k nak az egyháztanács közakarattal az
eddigi helyettest Böh m G u szt á v atyánkfiát választotta
meg. Egyházi ténykedésének mult ja és jelene nyitott könyv
mindnyájunk előtt s nem akarom valódi érdemei fölött sza-
poritani a szót. Annyit azonban még is kénytelen vagyok
fölemliteni, mire a hála és elösmerés készt, hogy pénztárnok
atyánkfia a pénztárt r'it k a hűs é g gel, ügy sze r etet tel
s l e l k i ö a m e r e te s pontossággal s o!kos takaré-
kos s á g gal kez eli s' egyházunk s iskolánk g IIz d a-
s ági ügyei t is, lehet mondani, önfeláldozó odaadás, s ki-
tartással vezeti. 4) Kiváló köszönetünket revjuk le iránta e,
helyen is a mult év nyarán tanusitott buzgalma, körültekin-
tése s ernyedetlen fáradozásaért, melyet akkor tanusított,
niidőn a paplaknak régi rozzant zsindely tetőzete helyébe,
uj vaspléhes fedele készült, ugy hogy most pap i és pr é-
d í k áto r i Iakházaink, igazán diszére válnak Kolozsvár váro-
sa "központ" -jának,

** *
Adakozás utján folyt be, le nem számitva a leszámitan-

dókat: h é l y v á l t á s i czélokra 153 frt 30 kr, iskol ai ezé-
lokra 187 frt és 10 kr, a Gusztáv Adolf egylet gyűjté-
sének eredményeként 33 frt. 5)

Gondnok atyánkfia "E vel in és Leo nt in" felejthetlen
kedves gyermekei emlékére 100-100 frtos iskolai a l a p it-
v á n y t tőn, melynek kamataiból j utalmak vétetnek és -{lsz-=--
tatnak ki az iskolai vizsgálatok alkalmával; és pedig vallás-,
nemzet- és vugyon-különbség nélkül - a leányosztályban.

Ugyancsak gondnok atyánkfia - kedves fia Antal kon-
fírmáltatása alkalmából - 10 frttalgyarapitotta, a lelkész által
tavaly adakozás révén a templomépitö Li ed em ann emlé-
kére gyüjtött konfirmandus alapot, melyhez a konfirmandusok
is 5 frt 50 krral járultak.

4) L. a függelék Ill. szakaszát.
5) Lásd a függelék II. sz. 1., 2. és 3. p.



Fil esz L aj o s, VI. gymn. osztb. tanuló mint konfirman-
dus, szép koszorut vett az oltál' diszitésére.

Rem ény i k Kár oly épitész atyánkfia a paplak fedél-
zetéhez való tervezetet készitette el - dijtalanul. Önzetlen
fáradozásaért fogadja e helyen is egyházközségünk hálás
köszönetét.

A Groisz-féle "Konfirmandus alap" kamatait Lu-
k á cs A nna, akkor felső-leányiskolai, most tanító-képző-
intézeti növendék kapta meg.

Erb Frigyes iskolaigazgatónak az egyháztanács taní-
tói és igazgatói buzgalmának elismeréseül 1891. évi rendes
járulékaihoz még 60 frtnyi jutalomdijat szavazott meg.

Nem e.s s-ári y i S á m u el elaggott hivünk, az elhunyt
Schröder helyébe aggházunkba vétetett föl. Ugyanitt kedves
kötelességemnek tartom St r a u cz And r á s aggházi gond-
nok atyánkfiának is köszönetemet nyilvánitani, hogy nemcsak
az aggházi pénztárt kezeli pontos lelkiismeretességgel, 7)

. hanem az intézet egyéb, számos ügyeit is időt és fáradtságot
nem sajnáló buzgósággal vezeti és hordozza szivén.

*
Gu ne sch Kár oly érdemes tanító atyánkfia ismét szép

ve gye s kar é-n e k kel örvendezteté meg a karácson-ünnepi
ájtatos közönségünket, melyért e helyen is fogadja hálás «lis-
merésünket.

Te m p l o mi éne k l é s ü nk emelése czéljából gondnek
atyánkfia inditványára 20 drb énekeskönyv vétetett, me-
lyek a templomozó hivek rendelkezésére állanak.

Nép iskolán k folyton halad előre minden tekintethen
s Er b Fr igye s buzgó iskola-igazgató, a következö fonto-
sabb mozzanatokat ,ielegti be:

"A nyári félé vb e n (febr. jun.) összesen 220 tanuló
lett beirva ; a közvizsgálatok junius hó 21., 22. és 23-án tar-
tattak meg, melyben a tek. egyháztanács t. tagjai, a t. szülők
j elen voltak.

A z uj tan é v (1891/92.) téli vagy első féléve szept. hé-
5-én nyilt meg. 235 tanuló vétetett fel. Az egészségi állapo-
tok általában véve kedvezők voltak, úgy hogya tanitás meg-
szakiiás nélkül folyhatott.

7) L. a függelék m. szakaszát.
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A tanszerek és gyűjtemények gyarapodása v é-
tel u tj án a következő: 2 Vogel: Lesetafeln (a 19 tábla); -
1 Kohlstock: .Rechenstreifen; - 1 Soucek: Za hlenbilder; -
1 Jánszky: Zeiteintheilung; - Hölzel: Jahreszeiten L, II. ; -
1 Wínter ' Sprachstoffe ; - 3 Klewe: Fibelstoff; - 2 J ánszky :
Das Einmaleins (a 8 tábla).

Ajándék utján, az evang. iskolánkat segélyző n ő-

egy 1ettől: 1 Technologiai gyűjtemény: a len; a gyapju; a
gyapot; a selyem'; a kender és azoknak feldolgozása; -:- 1 szö-
vőszék ; -:- 1 Auslandische Culturpfianzen (6 tábla); - 1
Völkertypen (6 tábla).

Asz e g ény tan u 1ó k k ö n y v t ára, mely csak az
1890. évben jött létre, ma már 135 müböl áll. Ajándékoztak
e czélra mindazon t. könyvkiadó urak, kiknek kiadványai
iskolánkba bevezetve vannak, ugyanazon czélra több tanuló
is adta ócska könyvét.
. Az iskolai értekezlet minden hónap elején ülést
tartott. A következő szaklapokat olvasta: Népt. Lapi a; Evang.· .
Népiskola ; Család és Iskola; Akadémiai Értesitő; Schul- und
Kirchenbote ; Schweizerische Lehrerzeitung; Schule und Haus.

Köszönettel soroljuk itt fel a következö adományokat
és jótéteményeket, melyekben iskolánk a lefolyt évben is

. részesűlt.·
1. A jtekintetes egyháztan ács határozata alapján a tandíj

alól felmentettek anyá ri félévben 20-an, a tél í félévben
19-en; - féltandijt a nyári félévben 19-en, a téli félévben
18-an fizettek:

2. Boldog emlékezetű "Dietrich Sámuel" alapitványa
értelmében, .nint rendesen, ez évben is 10 tanuló vétetett fel
tandíjmentesen. .

3. Aj,gróf Kornis"-féle alapitvány 1891. évi' kamatjait
Binder Cornélia kapta meg.

4. A "G e ner sic h J á n o s"-féle alapitvány 1891. évi
kamatjait Berényi Dezső kapta meg .

. 5. A "Genersi ch Evelin és Leontin"-féle alapit-
vány 1891. évi kamatjaiból a IIL-VL leányosztályban jutal-
mak osztattak ki és pedig a következö tanulóknak: Bentheim
Elza, Grátz Emma, Dévai I; Emmerling A., Farkas L, GIőser
E., Kriza L, Kunst R., Martin V., Mayer. E.
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6. A helybeli tekintetes "K i s egi t ő-p é n z t á r" 50 frtot
adományozott iskolai czélokra.'

Nöegyletünk buzgó titkára Li n d nle r Auguszta a kö-
vetkezö rövid jelentést terjeszté be ez ifju egyletünk áldott.
müködéséröl: «

"Az 1890. év márczius hó 19-én, 51 evangelikus nő ala-
kuló gyűlést tartott, az .egylet főczéljául tüzvén ki az ev.
egyház által fentartott iskola segélyezését, fejlesztését, töké-
letesbitését.

Az egylet alapszabályait a nagytekintetü Consistorium
1890. év julius hó 7-én a nagyméltóságu m. kir. belügymi-
niszter ur pedig 1891. év ápril hó 7-én hagyta jóvá.

Az egylet létezése óta 5 választmányi és 1 közgyülést
tartott. Áldvásos műkÖdésének jelét következöben láthatjuk:
A tavaly már emlitett karácsonyi ajándékokori kivül (szegény
gyermekek segélyezése téli holmival) az igazgató urnak az
iskola részére a kézimunkatanításhoz következök adattak át:
a) len, b) kender, c) selyem, d) gyapju-gyűjtemény, e) szem-
léltetési táblák, f) egy szövöszék miniatura. Ezen gyüjte-
ményben igen tanulságos an van bemutatva a munkaanyagok-
nak keletkezése és feldolgozása.

Az egylet, de meg az iskola is büszkélkedhetik ezen
ajándékokkal, mert általa be' van bizonyitva, hogy iskolánk-
ban a kézimunka, mint fontos tantárgy, és fontos nevelési.
tényező szerepel.

E tekintetben a helybeli iskolák közt uttörő a miénk,
mert 1889/90. tanév óta a kézimunkatanitásnál is osztály ta-
nitás a Schallenfeld-féle módszer szerint van bevezetve.

Az egylet által ajándékozott gyűjtemény most minden
tekintetben teszi lehetövé a fentemlitett módszer szerinti ta-
nitást.

A buzgó választmány ily uton való haladásának kettős
czélja van, egyrészt iskolánk at segíti, másrészt az egyházunk-
hoz tartozó tagokat hatáskörébe vonja, mi által élénkül az
összetartozandóság érzete.

Miért is lelkesednénk, ha iskolánk, azaz gyermekeink ért
nem tudnánk Ielkesülni l--

Végül pedig egy rövid pénztári kimutatás szolgáljon
tájékozásul:

7
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az 1890. évi főösszeg volt: 815 frt 25 kr. kiadás 21 frt 441cr.
1891. évi átvitel . 793 frt 81 kr.

426 frt 63 kr., kiadás 80 frt 66 kr.
Átvitel 1892-re 345 frt 97 kr.

Jelenlegi pénztári állás tehát: 1139 frt 78 kr." 6)
** *

Az imént felhozott mozzanatok révén látjuk tehát, hogy
egyházházközségünk mind anyagilag, mind szellemileg foly-
tonosan halad előre, ugy hogy. a közelmult káros hatása már
alig látszik rajta. Fenhéiázás volna azonban azt hinni, hogy
immár mindent megtettünk volna! Sőt ellenkezőleg, még
igen sok a teendőnk az egyház és iskola terén. Mert anyagi
gyarapodásunk szorgos kötelességünkké teszi intézrnénye-
inknek nemcsak gondos ápolását, hanem t o v á b b fej 1e s z-

é s é t és t ö kél yes bit é s é t is ....
j

S mivel a példaszó azt tartja, hogy ,,'gutta cavat lapi-
dem,\ azaz: lassan lassan, "a csepp is átlyukaszt ja a követ",
nem tartom időszerütlennek fölsorolni azt is, a miért a közel
vagy i~vol jövőben szivvel, lélekkel buzognunk és a mit va-
lósitanunk kell, ha nem akarjuk vétkes módon elásni egy-,
házunk, gazdag talentumát. Legyen szabad a sok közül csak
nehány óhajtast érintenem, mely -talán most csak "kegyes
óhajtásnak" látszik, melynek azonban elébb-utóbb teljesülnie
kell, ha egyhézunk a rendezett, mintaszerü egyházak köz«
akar soroltatrii s tagjai is tudatos, buzgó hivei akarnak
lenni.

1. A keresztelések ne ocláztassanak el h ó n ap o k r a-
sőt é v e k r e, a mi ellenkezik a kegyeletes keresztyén szo-
kassal és anyakönyvi zavarokat is okoznak, kivált késöbb a
sorozási munkálatoknál, mint ezt példák bizonyitják. ---

2. Az esk et é s fl k, a mennyire csak lehet a templom-
ban végeztessenek.

3. Az egyházi f'u n k t i ó k (papi ténykedések) leg-
alább is egy nappal előbb jelentessenek be. A városi ha-
tóságnál oda kellene hatni, hogy a szülész nők szigoruan al-
kalmazkodjanak ama miniszteri rendelethez, mely szerint 24
óra alatt a születések bej elentendök :a papi hivatalnak.

6) Lésd a függelék Ill. sz.



4. Az ura szt alá hoz szorgalmasabban : járuljanak a
hivek s különösen a koufirmáczió alkalmával mutassanak jó
példát az ifjuságnak a szülök és rokonok.

Az egyháztanács és képviselet tagjai az egyhá-
ziasságban jó példával járjanak elől, a gyűléseket pontosan
látogassák, mert csak igy felelnek meg azon bizalomnak,
melyben megválasztatásuk által részesültek hitsorsossaiktól.
A fűtött templom költséges voltánal fogva, még soká "ke-
gyes óhajtás" fog ugyan maradni, de nem tulozunk, ha azt
mondjuk, hogy ez sem tartozik az elérhetetlen dolgok közé.

5. A k ö z é p is k ol a i vallásoktatásra minél na-
gyobb gond forditandó a szülök részéről is. Hogy h á r o m
csoportban nyer az ifjuság oktatást, azt megkívánja a tan-
anyag és az óra elhelyezését is legalább részben könnyiti.
Birom az illető igazgató urak igéretét, hogy a nyár folytán az
az égető ügyben k ö z ö s ért eke z 1 et e t fogunk tartani,
mely a felekezeti kisebbségek vallasóráit czélszerüen s mél-
tányosan fogja rendezni, s beleilleszteni a többi tantárgyak
keretébe ....

6. Nagy szükségünk volna egy ötö d i k tan ter e m re,
hogy ne mondjam diszteremre, melyben az évi iskolai vizs-
gálatok s más egyházi és iskolai ünnepek tartatuának. A
vallásoktatásnál is szükség volna egy külön teremre. Ezen
5-ik tanterem idővel az V. és VI. leányosztályt fogadhatná be.

7. Egyházi éneklésünk emelésén folytonosan kell
fáradnunk s ha szükség, áldozattól sem szabad visszáriadnunk.

Ime k. atyámfiai, ezek volnának a jelenben és a jövőben
egyházi életünk fontosabb mozzanatai.. Mindmegannyi apróbb-
nagyobb magocskák, ezek, melyek gyülekozetünk talajába
vetve, kell, hogy belőlük a közel vagy távol jövőben gyü-
mölcs, áldás fakadjon szeretett egyházunk s hazánk javára
és Isten dicsőségére. Úgy legyen!

Hálás kegyelettel kell m e g e rn ló k e z n ü n k ez
évnek halottairól is, kik egyházunk kebelében bizalmi
állást foglalván el, annak életére, fejlődésére s fölvirágozá-
sára, hol kisebb, hol nagyobb mértékben jótékonyari hatottak
és befoly tak. Ilyenek Benigni János (január 17.), Idő-
sebb Czink János (ápril 5.), Geltch János (jun.21.),
Schuszter Mihály (jul. 5.) és Binder Henrik (nov'

9
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13.) Ezek közül Czink János az egyháztanácsnak, a
többiek pedig a nagyobb egyházképviseletne k vol-
tak tagjai. Binder Henrik, ki Bécsben húnyván el, földi részei
Kolozsvárraf hozattak, maradandó emléket állita magának
köztünk azáltal, hogy - mint biztos forrásból értesültünk
mindnyájan - (hagyatéki ügye még nincs lebonyolitva 1) -
3000 frtot hagyott végrendeletileg egyházközségünknek. Az
Isten adjon néhai B in der He n l' i k nek és a többi elköltö-
zött s becsületes munkától elfáradottvándortársainknak édes
nyugalmat az anyaföld ölében, emléküket pedig tegye áldottá
és tartóssá a hálás kegyelet.

És ezzel megnyitottnak nyilvánitom ez uj esztendő első
ülését, a jó Istentől áldást kérve ezen és valamennyi -tanács-
kozásainkra l

Irta és felolvasta az 1892. január 17. napján tartott egy-
háztanács~ gyülésen

Orát« Mór, s. k,
városi lelkész és az egyháztanács elnöke .

.i
I



1. Az egyháztanács tagjai:

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK TISZTVISELŐI.

Elnök: Grá tz Mór, városi lelkész, 1887.
Gondnok: Szepes-szombati Dr. Gen er sic hAntal,

Arrd r ás oIsz k y Dániel, 189l.
Bell igni Sámuel "
B'ö hm Gusztáv
Stra u tz András
Czirj á k Károly
Rem ény i k Viktor "
Andrásofszky Ede, 1889.
Dr. Engel Gábor
Gr ebe Henrik
Hi 1ber t h József .
Dr. Martin Lajos

1891.

"
"
"

"
"
"
"

2. Tanitói testület:

Gu ne s eh Károly, 1854 óta, az 1. osztály tanitója és orgo-
nista. .

TUI' c S ~ nyi Gyulali876 óta, prédikátor, a II. vegyes és Ill.
leányosztály taiiitója és az egyháztanács jegyzője ..

Er b Ffi~yes, 1881 óta, igazgató; a III. és IV. fiúosztály ta-
nitója.

Lindner Auguszta, 1888. óta, a IV--VI. osztály tanitónője,
az értekezlet jegyzője.

Li n d ner Vilma, 1889. óta, segédtanitónő a női kézimun-
káknál.
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Wagner Ferencz.
Rabatin András.
Dr. Fabinyi Rudolf.
Sólyom János.
Schuster Károly.
Ritter Gusztáv.
Andráschofszky János.
Borbély Ferencz.

3. Á nagyobb egykázképviselet:

(l889-ben választva.)

4:. Egyházfi.

Kóczi Ferencz 1863 óta. Neuendorff Ferencz 1888óta.

Andráschofszky Lajos.
Andráschofszky Efraim.
Gunesch Károly.
Hantz Sámuel.
Piger József.
"Id. Remenyik Lajos.
Schéfer András.
Thomaschofszky György.

Valentini Adolf.
Zattler József.
Melicskó Frigyes.
Müller József.
Kuun Mátyás.
Lévi Sámuel.
Zattler Sándor.
Borbély Fererencz.

Strobel i}.át'oly.
Wachsmann Frigyes.
Hutter Sámuel.
Maetz Frigyes.
Dax Adolf.
Dr. Meltzl Hugó.
Akeszmann Albert.
Erb Frigyes.

1891.

Dr. Lázár Gyula.
Koleszár Sándor.
Fechtig György.
Czirják Sámuel.
Reich Frigyes.
Márton Kálmán.
Honigberger Sámuel.
Koleszár János.

1887.
Honigberger Frigyes.
Reményik Lajos.
Beszterczey Béla.
Göcs András.
Reschner Károly.
Török Ede.
Dr. Brandt József.
Neff Ádám.



·. ,
F U G GEL E K.+)

L .A népszámlálás eredménye Kolozsvárt. **)

I A lakosság létszáma általán.

A vezetésern.alatt véghezvitt népszámlálása eredményeűl (az 1890. deczem-
ber 31-iki állapot szerint) Kolozsvár városnak összes lakossága:

1. polgári lakosság . 32720 lélek.
2. cs. és kir. katonaság, m. kir honvédség és m.

kir. csendőrség (tisztikar és legénység. 2164 lélek.
Összesen: 34884 lélek.

között ekként oszlik meg:
6975
8283
4619
6613
6230

Kizárólag a polgári lakosság a kerületek
a) Belváros . . • .
b) Külkőzép-Kűlrnagyar kerület
c) Kétvizközti kerület.
d) Hidelve
e) Külmonostor-Külszén kerület

Együtt: 32720
Ha már most e számot összehasonlitjuk az 1881-ik év elején (az 1880-ik

eVI deczember 31-iki állapotnaJ megfelelően) végrehajtott népszámlálás ered-
ményével, a következő adatokat kapjuk:

Volt Kolozsvárt

a) Polgári lakosság
b) Katonaság

1881-ben
28336

1930

1891-ben
32720
2í64

Együtt: 30266 34884
30266

E szerint a többlet 4618

2. Müveltségi viszonyok vallások szerint.

Az irni-olvasni tudók adatait összehasonlitottam a vallással is és itt a
következő jellemző adatokat találtam, fokozatos sorrendbe állitva a hitfele-
kezeteket.

") Összeállitotta Grátz Mór helybeli ev. lelkész.
**) Salamo n An ta l városi tanácsos úr közleményei nyomán kivonatban.
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.Ji. .Ó:s- tuu irni, olvasni nem tud sem irni sem olvasni
Luth. 1236 = 84'08% 234 = 15'92%
Unitárius I 881 = 72'27 " 338 = 27'73 "
Izrael,tta. 173B ~ 71'85 » 676 = 28'15 "
Róm. ath, 8199 = 70'81 " 3379 = 29'19 "
Ev. ref. 7027 == 57'20 " 5256 = 42'80 "
GÖr .• kel, 290 = 44'44 " _ 250 = 55'56 "

~ GÖr. kath. 1062 = 32'20 » 2236 = 67'80 "
E szerint még az általános átlag-számnak is alatta maradnak három fele.

kezet hivei (ev. reformátusok, görög keletiek és görög katholikusok.) a kik
közül különös en a két utóbbiak állanak rosszul, míután a gör keletieknek még
fele sem, a gör. katholikusoknakpedig alig egyharmad része tud irni-olvasni.
Másfelől dicséretJre válik a lu t h e r á n u s felekezetnek, hogya z
ele mim ü vel t ség do 1g á b a ri mes sze tul sz á r n y alj' a 'a z ö s sze s val,
l á s o k hiveit; de a róm. katholikus s unitárius egyházak is meg lehetnek
elégedve, a többiekkel szemben, népoktatásuk állapotával, miutánaz irni=;;-lvasnl ---
nem tueók százaléka náluk is mögötte áll az általános átlagnak (37.83%) épen
ugy, l)lint az izraclitáknál .

3. Vállási vlsaonyok,

Az erdélyi részek központján épen hét hitfelekezet Van képviselve szer-
vezett egyházakkal, mely ek között a polgári lakosság eként "oszlik szét:

Van Lélek Az összes 'lakosságnak
Római katholi kus 11578 vagyis 35 360J0-a
Ev.' református 12283, 37'54
Unitárius . 1219,,' 3'73
Lutheránus 1470 4'50
Görög katholikus 3298" 10'08 "
Görög 'keleti ,-: 450" 1'38 "
Izraelita 2412 7'38
Összeírtunk továbbá 3 más keresztény felekezetüt (anglikán és örmény

katholikust), ,3, felekezet-nélkülit és 4 ismeretlen vallásut.
A fentebbi adatok szerint a .két legnagyobb . hitfelekezet az ev. reformá-

tusok és a róm. katholikusoka, kik együttvéve az .összes polgári lakosságnak
épen 72'90%-át teszik ki ; ellenben a legkisebb az unitárius és a gör. keleti. ' ~
ekklézsiák, Ez a két ekklézsia együtt is csak a lakossság 5'11 %-kát teszik, ugy,
hogy együtt sem tesznek annyit ki, mint az izraelita hitfelekezet hivei önma-
gukban. (7'38%):

Érdekesnek tartom itt városunk egy száz év
vonatkozó adatot közölni. Voltak ugyanis 1797-ben,
irat szerint (Siebenbürgische Quartalschrift),

Róm. katholikusok .
Ev. reformátusok
Evangelikusok (lutherauusok)
Unitáriusok
Óhitüek (görög keletiek)

előtti vallási összeirására
egy régi németnyelvü- folyó-

4686-an
6161-en

970-en
L07-en '

30-an
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Izraeliták •• 13·an
Dicasterialis hivat.alnokok Ca kik nagyobb részt a íőkor-

m ányszéknél voltak alkalmazva s a kiknek vallását forrásunk
nem tünteti ki:) 748-an

Idegenek 207-en
Ezekből az adatokból felette érdekes különösen az, hogy, mig a ,katholic

kusok a lefolyt 94 év alatt két és félszer annyira, a reformátusok kétszer, a
lu t h e r á n u s o k félszer annyira s z a p o r o d t a k, mint a mennyien vol-
tak, addig az óhittüek meg. megfogytak 80 lélekkel, az :unitáriusok ellenhen
csakis 12 lélekkel szaporodtak, végre pedig az izraeliták szinte kétszázszorta
tö ..•be.i v nnak ma.

II. Adakozások.
1. A Gusztáv Adolf-egylet

czéljaihoz járultak 2 frttal: Dr~ Genersich Gusztáv. - 1 frttal: Grátz Mór, Hil-
bert József, «Hernényik fiai», Hochstein Tivadar, Lux Kálmán. NeJTÁdám, Groisz
Gusztávné, Müller József, Hutflesz Károlyné, Özv. Dr. Szőts Józsefné, Özv. Dr
Szőts Ernílné, Alth Ottó, Dax Adolf, Andrásofszky nővérek, Özv. Rotarides Mi-
hályné, Csiszér Károlyné, Cz.irják Károly, Gergely János, Tallér Jánosné, Özv,
Dr. Szombathelyi Gusztávné, Özv. Stádlerné, Benigni Sámuelné, Somogyi János,
Ritter Gusztáv, Ziegler Gyula, Török Sándor, Fuchs Vilmos, Dr. Engel Gábor,
Rottmayer János. - 50 krral : Piger József és Kauntz József. Összesen 33 frttal

2. Az iskola czéljaihoz

járultak 10 frttal: Dr. Genersich Antal. - 5 frttal: Reményik fiai, Gróf Béldi
Györgyné. - 3 frttal: Tallér Jánosné, Dax Adolf. - 2 frttal: Benigni Sámuel,
Dr. Meltzl Hugó, Andrásovfszky nővérele Simon Elekné, Dr. Brandt József,
Mattay Kálrnánné, Dr. Klug Nándor, Dr. Fabinyi Rudolf, Kiss Sándorné, Stadler
Józsefné, Dr. Lindner Gusztávné, B. Feilitzsch, Dr. Martin Lajos, Gr. Schweinitz
Gyula, Dr. Groisz Gusztávné, Puehala Adolf, Lázár Gyula, Melicsko Frigyes,
Alth Otto. - 1 frttal: Löw Frigyes, Dr. Wachsmann, Márton Kálmán, Piger
József, Andrásofszky Ede, Tischler János, Jeszenszky Ferencz, Báró Czéznerné,
Grebe Henrik, Gegenbauer Józsefné, Borbély Ferencz, Müller József, Klatrubccz
János, Dr. Engel Gábor, Reich Samu, Rotaridesz Mihályné, Nedoroszték Jánosné,
Magyary Mihályné, -Hory Béláné, Tamásy Jánosné, Andrásofszky Dániel, Csi-
szér Károlyné, Andrásofszky Ephraimné, Skovronekné, Molnár Károly, Petrovics
Györgyné, Hut11esz Károlyné, Dobiásné, Wagner Ferencz, GeJtch János, 'Wolf
Vilmos, Szőts Mathild, Dr. Szőts Emilia, Bogya István, Hantz György, Zikeli.
Csiki Mihályné, Hantz Károly, Sattler József, Gall Jánosné, Cserrnákné, Dr. Szabó
Józsefné, Klimes Károlyné, Gróf Kernis Vilma, Hirschfeld Sándorné, Medveczky
Béla, Senn Edéné, Piger János, KnöpJ1er Erzsébet, Dr. Davidané, Pigerné , Bartha
Miklósné, Szombathelyi Gusztávné, Hockné, Valentini Adolf, Gróf Kornis-Pla-
csekné, Vidt Béla, Jelusszigné, Somogyi János, Hutter Sámuel, Hirschfeld La-
jos, Ritter Gusztáv, Hochstein Tivadar, Schéfer András, Seb esztháné, Régeni
Györgyné, Lux Kálmán, Czirják Károly, Striczkyné, NeIT Ádám, Kauntz József,
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Rottmayer János, Bodor Lászlóné, PIekker Ríbert, Csiky Jánosné, Seemann
Gusztáv, Lászlóczkyné, Virányi Istvánné, Strau z András, Henter Adolf, Gergely
János, Reschner Károly, Káhlisch Richard, Akeszmann Albert, Göllner Antal,
Hellwig Gyula, Binder Laura, Magyary Gézáné, Marschalko István, Horváth
János és fia~:Strobel Károly, Praediger, Fuchs Vilmos, Ziegler Gyula, Török
Sándor, Graf János - 50 krral: Winzer Hermann, Kun Mátyás, Andrásofszky
Lajos, Horváth János. Hirschfeld Józseíné, Simon Elekné, Dévainé, Thornasof-
szky Balázsné;: Kovács Péterné, Dr. Laffer Lajosné, Gergely Lászlóné, Lewy

, Samuné, Beszterczei Béla, Bertha Mihályné, Pap Kálmánné, Dengyel János, Gyu-
richné, Schmidt Jánosné, Steger Mihály, ifj. Dengyel, Kovács Gábor, id. Hutter
Samuné, Szabó András, Korb János - 49 krral Rácz Jakab. - 40 krral : Göcs
András, Gally József, Jórend, Peternak Lajos, Schujler József, Fajkné, Wein-
hold József. - 30 krral: Bagamériné, Albertfiné. - 20 krral : IIantz Samu,
Schwab, Fehérné, Rabatin. Összesen 187 frt és 10 krral.

3, Helyváltás czéljaihoz

járultak 5. frttal: Dr. Genersich A., Báró Mansberg Sándon, Reményik fiai, Zde-
borszky Lipót. - 3 frttal : Dr. Lázár Gyula, Tallér Jánosné, - 2 frttal: Dax
Adolf, Dr. Meltzl Hugó, özv. Simon Elekné, Tamássy Jánosné, Hochstein Tiva-
dar, Czirják Károly, Müller Gyuláné, Andrásofszky nővérek, Benigni Samu, Ré-
geni Györgyné. Neff Ádám, Fuchs Vilmos, Gróf Schweinitz Gyula, Dr. Martin
Lajos, Mattay Kálmánné. - 1 frttal: Sebesztha Jakabné, ' Pi ger József, Márton
Kálmán, ,'Hilbert József, Bilbert Albert, özv. Dobiás Ferenczné, Hutflesz Ká-
rolyné, özv Szőts Józsefrié. Czink János, Satuer József, Hantz György, Klatru-
becz Jánosné, Csiszér Károlyné, Dr. Engel Gábor, Jeszenszky Fcrencz, Müller
József, özv. Rotar-idesz Mihályné, Nedoroszték Jánosné, Hory Béláné, özv. Ma-
gyary Mihályné, Andrásofszky Dani, Petrovies Györgyné, özv. Stratzinger An-
talné, KauntzjJózsef, Dr. Groísz Gusztávné, Sehéfer András, Dr. Szabó József'né
Klimes Károlyné, özv Gyurich Péterne, HirschfeldSándorné, Gróf Ko rnis Vilma,
Böhm Gusztáv, Báró Czézner Katalinné. Plekker Róbert, Andrásofszky Ed e, Dr
Höncz Kálmán, Dr. Genersich Gusztáv, Rottmayer, Wagner Ferencz, Fechtig
György, Hellwig Gyula, Andrásofszky Ephraim, Knöpfler KIementin, Solyom
János, Göllner Antal, Zikeli Mihály, Akeszrnán Albert, Lewy Samuné, Reschner
Károly, Tischler János, Lászlóczky Samuné, Kahlisch Mihály, Virányi Istvánné,
Henter Adolf, Straucz András, Gergely János, Ziegler Gyula, Strobel Ifároly--,-
Graf János, Filesz Károly, Melicsko Frigyes, Török Sándor, Alth Ottó, Vitalis
Emil, Lang Frigyes, .Gasparik Dániel, Piger János, Senn Edéné, Knöpfler Ká-
rolyné, Stojanovics ctyörgyné, Báró Feilitzsph, S0J11.ogyi János, Jelussig Albinné,
Hock Györgyné, Marigesius Gusztáv, Hirsq ;feld }cfljos, Placsek Károlyné, Ritter
Gusztáv, Dr. Fabinyi Rudolf, Dr. Hantz Mi~;)y, Gegenbauer Józsefné, Dr. Davida
Leoné, Zágoni Józsefné, Grebe Henrik, I(I's Sándorné, Lindner Karolina, ÖZy:
Stadler Josefa, qzv. Szombathel.>:i Gusz~:.vné. - 60 krral: Stéger Mihály. -
50 krral: Csermák Gyula, Walter Agostonné, ifj. Horváth János, Peternák Lajos,
Reich Frigyes, Csiky Jánosné, Özv. Ket ztei Dánielné, Andrásofszky Lajos,
Seemann Ágostonné, id. Simon Elekné. ,) -chfeld Józ sefrié, Winzer Hermann,
Dietrich nővérek, Laffer Ignác?', Molnár ,.KárOly, Arz Lujza, Fajk Józsefné

9
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Hutter Samuné, Thomasofszky, B"lázs Károlyné, Dr. Megay Gyula. - 40 krral r
Ecsediné, Bertháné, Göcs AndráS;i. Bagaméri Andrásné. - 20 krral: Özv. Veli cs,
Lajosné. Összesen 153 frt 30 .krraJ.

Ezen czélokhoz közvetlen s utólagosan járult 5 frttal Kis Nándor.

Ill. Nőegyleti befizetések.
Alapifótagok a 50 frt: Benigni Samuné, özv. Czirják Albertné, Dr. Ge--

nersieh A~talné, Ct. Gróisz Gusztávné, Dr. Klug Nándorné, Dr. Martin Lajosné,
Reményik Lajosné, Dr. Szombathelyi Gusztávné. - a 30 frt: Özv. Dr. Szőts

Emilné. - a 25 frt: Alt üttóné, Gróf BéldyGyörgyné, Czirják Károlyné, Grátz
Mórné, Dr. Lindner Gusztávné, Nedoroszték Jánosné, Petrovics Györgyné, Özv.
Dr. Szabó Károlyné, Török Sándorné, Virányi Istvánné, és Borbély Ferenczné
lefizetett 15 frtot.

Részvényes tagok a 10 frt: Böhm Gusztávne, özv. Dalchau Frigyesné,
Özv. Dax Jánosné, öZV: Hutflesz-Károlyné, Kaúntz József, Maetz Frigyesné,
Ritter Gusztávné, Ö\;V. Rotaridesz Mihályné, rStojanovics Györgyné, Turcsányi
Gyuláné

Partoló tagok a 10 frt: Dax Adolf és Dr. Engel Gábor; évenként 2 frt
50 krt : Akeszrnan Albert, összesen 5 frtot; Gráf János, összesen 5 frtot; Hil-
bert József, összesen 5 frtot; évenként 1 frtot: Bilz József összesen 2 frt, Filesz
Károly összesen 2 frt, Kauntz József összesen. 2 frt, Kauntz Vilmos összesen
2 frt, Piger József összesen 2 frt; egyszersmindenkorra: Reichel testvérek 2 frt,
Czikeli Mihály 2 frt, Jaczkó Károly "1 frt.

Örö kitö tagok 1890 és 1891-re fizettek: Egy évre 2 frt 50: Andrásof-
szky nővérek, Aridrásofszky Dániel, Gróf Kornis Vilma, Cserrnák Gyuláné, Dr
Davida Leone, Duzsárdi Antalné, Fajk Józsefné, Gajzágó Tivadarné, Hayder
Józsefné, Hirschfeld Lajosné, Ho ck Györgyné, Kis Sándorné, Knöpf1er Károlyné,
Lászlóczky Samuné, Lindner Augusta, Mattay Kálmánné, Knöpf1er KIementina,
Régeni Györgyne, Reményik Victorné, Reményik Károlyné, Sebesztha Jakabné,
Stritzky Antalné, Szutorisz Alb ertné, özvegy Szutorisz Mórné, TalIér Jánosné,
Tamásy Jánosné, özv. Walther Ágostonné, Wolff Vilmosné, báró Czéznerné.-
5 frtot: Reschner Dánielné 3 frt 50 krt. 1891-ben beléptek: Incze Juhos Sa-
rolta és Kiss Ida 2 frt 50 kr.

Rendes tagok: 1890 és 1891-re fizettek a 2 Irtot : Andrásofszky Edéné
összesen 4 frtot, Erb Frigyes-né-4 fct,....M-2lnár Károlyné 4 frt. J 891-ben belépett
Müller Vilmosné 2 frt. 1890-re Lewy Samuné 5 frt. Évenként az 1 frtot: Akesz-
man Lotti, Albertfy Jánosné, '\nd, ásofszky Lajosné, Balázs Károlyné. Benedek
Árcnné, Binder Jánosné, B(,'júr L .szlóné, Csiky Jánosné Csiky Mihályrié,
Csiszér Károlyné, Dax Adolfi.c , Do: .as-Ernmerlingné, Gali Jánosné, Gally Eleo-
nora, Gegenbauer Józsefné, Gedeon vlártonné, Gunesch Károlyné, Özv, Gyurich
Péterné, Özv. Haneke Vilmosné, 1:-' iwig Gyuláné, Henter Adolfné, id. Hutter
Samuné, özv, Herberth Károly né, é :v. Keresztei Dánielné, Keul Sarolta, Klat-
robecz Jánosné, Klimes Károlyné, ·KOV'lCS Péterné, Laffer Ignáczné, Lindrier
Vilma, Pap Löw Kálrnán né, Rcich r muné, Seemann Ágostonné, Senn Edéné,
Stadler Józsefné, Strobel Károlyné". ':':'. Szabó Józsefné, Szőts Józsefné, Tischler
Jánosné, összesen 2-2 frtot. Csak!<S90-re fizettek Neff Ádámné 2 frtot, gróf
Kornis-Placsekné 1 frt es Bartholomacides: Adél, 1891 óta uj tagok: Dr. Lindner
Gusztávné, Melicsko Frigyesné, Müller Gyuláné, Tanács Józsefné 1 frtot.



Sor-
szám Irt I kr

Bevétel.

A kolozsvári ágo ev. egyház-
A) Egyházi

-:,....------1--- -
Összesen 3731 I 56

C) Papok és tanitók
I 3672 I 59 I

--::- 1, 190 1371
Összesen 3862 100

1
2
3

1
2
3

Áthoza.tal 1890. évböl .
Gyűjtések és adományok
Tőkék utáni kamatok

1
2
3
4
5
6

Czi:rn

174
40
85 I
91

90

Áthozatal 1890. évböl 4588
Tőkék utáni kamatok : 218
Folyó lak- és boltbérek 3793
Rendes bevételek 201
Rendb vüli bevételek 417
Visszafizetett kamatozó tőkék , 300

Összesen 9519
Megjegyzés: Az egyház összes pénzbeli vagyona a következő : --

1. egy 5% kamatozó államkötvény. .. ., 200 frt ....:..-kr.
2. Magánosoknál 6% kamat mellett elhelyezett. . 3000 » - »

3. Magánosoknál 7% kamat mellett elhelyezett. . 300 » - »
4. A fentebb kimutatott pénztári maradvány.'. . 4268 » 68 »

Összesen tehá-t -7768 -frt-68 -kr,
aza~: hétezer hétszáz hatvannyolcz forint és 68 krajczár,
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Áthozatal 1890 évböl
·Tandijak .
Városi segély
Gyűjtések és adakozásokból
Akisegitő pénztártél .
Fapénz az ipariskolától

B.
82

2592
840
135
50
50

Iskolai
I 94

80

'"'
D

6

82
l-
j-

Megjegyzés: A 3760 frt 96 krnyi átvitelből Kun Mátyásnak 600 frt 70f0~ --
kamatra adatott ki kölcsönkép, a többi 3160 frt 96 kr pedig a
takarékpénztárnál van.

D) Szegények
Áthozatar 1890 évből I 133'974?I 44

51
I

Tőkék utam kamatok es visszafizetett tőkék

Adomány I 9 I - ,
~Ö:-s-sz-~e-s-on-- D7~ 195"

E) Gusztáv Adolf

I . 6~~ I
04

1

I 33 \ 32 ,-"ö"" s-s-z-es-e-n~-737 36

Áthozatal 1890. é vböl
Tö te karnamatok
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község 1891. évi számadásai.
pénztár. Riadás.

Sor- lrtszám O zi i :r.n. kr

1 Fizetések és járandóságok . 2187 75
2 Epitkezések és tatarozások . 1688 42

I 3 Rendes kiadások . 1348 05
4 Rendkivüli kiadások 27 -
5 Atvitel 1892 évbe 4268

1

68
-----

Összesen 9519 I 90

pénztár.
1 'I'anitói fizetések . 2570 -
2 Nyugdij és jutalmák " 694- -
3 Tüzifára . 79 76
4 Tísztogatásokra 91 40
5 Tanszerekre 63 1 85
6 Különfélékre 182 . 16
6 Átvitel 1892. évbe 140 I 39

'Összesen -3731 56I
özvegyein ek gyámpénztára.

I 1 1, Özvegy Mádayné nyugdíja. . .
2 IAtVitel 1892 évbe . . '.. . . .

I Osszesen

102 1--
3760 I 96
3862 100

pénztára.

I 1 / Szegények között kiosztatott
2 FIáztartásraI 3 I Átvitel 1892 évbe

egyleti pénztár.
1 I Egyleti czélokra .
2 ~ gyűjtőnek " .
3 /' Átvitel 1892 évbe

88
70

1612
1771

/
75
60

I 60
195Összesen

28 1=
715 I 36

-7-3-7-136Összesen
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Alapltványok.

1. A «Gerrersich János» alapitvány kamataiból 5 frt osztatván
ki: m~,~ad 1891 év végével összes alapitványképpen . 149 frt 72 kr.

2. A «Gróf rfornis Gáborné- alapitvány kamataiból 5 frt osz-
tatvan ki: marad 1891 év végével összes alapitványképpen 108 frt 39 kr.

3l A <Groisz dusztávné «confirm. alapitványa» kamataiból 5- frt
osztatván ki: mararad 189!. év végével összes alapit-
ványképpen 136 frt 50 kr.

4. A «Yalenti ni Osvald» alapitvány 1891 évben az alapitó által
20 Irttal szaporittatván me,;;: marad azon év végével össz. 42 frt 18 kr. '

5. A néhai Dr. Hintz György «koszoru-váltási» alapitvány idő- .••
közi kamatokkal együtt 1891 év végével kitesz . 174 frt 83 krt.

6. A «Liedemann emlékére» létesült alapitvány ujabb adomány
hozzájárultával 1891 év végével kitesz 27 frt 41 krt.

7. A tanitók szőlőiből került vételár időközi kamatokkal és ujabb
". adomány hozzájárultával 1891 év végével növekedett . 270 frt 59 krral.

8. A t,Gcnersich Leontin» 100 frtos uj alapitvány időközi ka-
'ynatokk.al együt.t kitesz 1891. év végével. 102 frt 70 krt.

9. A «Generslch Evelin» 100 frtos uj alapitvány időközi kama-
t9kkal együtt kitesz 1891 év végével . . 102 frt 70 krt.

Ezen kirnutatás mindnyájunk örömére ugyan constatálja azt, hogy egy-
házunk vagyonilág már Iolyton gyarapodik; ámde ezen gyarapodás egymagára
sokkal csekélyebb, hogysem abból azon legégetőbb szükségletek fedezhetők
legyenek, melyeknek lehetőleg mielőbbi kielégítése korszerü létü nk egyik elodáz-
hatlan követelruényét képezi. Ezek közé pedig tartoznak:

1 TanJtóink részére egy megfelelő évi lakpénz engedélyezése.
2. Ugyancsak részükre a kerti illetménynek megszerzése és
3. Az iskolai épületünknek egy tan- s illetve vizsgateremmel leendő

megbővitése.
Sok áll tehát még előttünk, mit egyházunk érdekében tennünk kell s

éppen ezért igyekezzünk mindenképen, hogy - habár számra nézve kevesen
is vagyunk - ugy mégis szellemileg ne legyünk az utolsók.

Kolozsvártt, 1892. évi január hó 19-én.

Böhlll Gusztáv,
egyházi pénatémok.

Grátz Mór,
lelkészelnök.

Strauta Anllrás,
a Guszt.-Ad.-egylet és aggházi

pénzt.

Au(lráschofszky Ede Czirják Károly" Hilberth József,
egyházt anácsosok , rnínt kiküldött saámvissgájó-bieottságí tagok.

Felülvizsgáltatott és helyesnek találtatott.
Kolozsvártt, 1892. január hó 22-é,;-.

Valentilli Allolf, Besztercsel Béla, Wagner Ferencz,
mint ·a nagyobb egyházképviseletnek tagj ai ,


