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A kötet 509 oldal többször 1-gyel kezdődő számozással:(222+40+81+27+27+31+41+40=509) nyomtatott jkv-et, valamint 360 oldal, (4+4+22+26+78+12+36+1+2+1+60+1+60+1+14+18+20=360).a nyomtatottak közé bekötött kéziratos jkv-et tartalmaz 
Egyelőre a nyomtatott jegyzőkönyvekhez készült tartalommutató. A kézzel írott jegyzőkönyvek csak felsorolás szinten vannak számba véve, összesen 15 db. A kötetben továbbá néhány becsatolt levél is található a kecskeméti egyházmegyéből.
Gyakran használt rövidítések:
e.ker = egyházkerület
e.v. = egyházvidék
em.= egyházmegye
lp. = lelkipásztor

négy táblázatban: 1843-44, 1845-47, 1848-1860, 1861-63

év
jkv-i szám
tartalom
lap-szám
1843. jún.26-30-júl.1-4.
1-156. szám
1843. június 26,27,28,29,30, és júl. 1,2,34-én Pesten tartott e.ker gyűlés
1-36. oldal
1843.  jún.26.
1
Egyházkerületi főgondnok azon egyházvidékeknek, kik a szuperintendens-választás miatt i elégedetlenségükben a felsőbb hatalomhoz fordultak békejobbot nyújt.
1
1843.  jún.26.
2
Papi jelöltek vizsgájára kiküldött választmány jelentése. Névsor a papi jelöltekről
1
1843.  jún.26.
3
Vértesaljai egyházvidék gondnok választására kiküldettek: Madarassy László gondnok és Gyenise József főesperes. Többek tiltakoztak és azt javasolták, hogy több személyt küldjön ki az e.ker
2
1843.  jún.26.
4
Főgondnok jelenti, hogy a közgyűlés iratainak egy részét a jegyzői hivatalba küldték, s ő nem kapta meg. Rendszabályt hoz a közgyűlés arról, hogy a gyűlésen előforduló minden irományt a gyűlés kezdete előtt két héttel az elnöknek el kell küldeni, aki majd továbbítja a jegyzői hivatalnak.
2
1843.  jún.26.
5
Tárgyalják azt a folyamodványt, melyet a vértesaljai, kecskeméti és külső-somogyi e.v. küldött a helytartótanácshoz a a szuperintendens választásban bevezetett újítások ellen. Az e.ker határozatot hoz a véleményes tudosítással kapcsolatban: a-c pont.
2-3.
1843. jún.27
6
3. sz. alatt kinevezett küldöttség hivatalos tudósítása a vértesaljai e.v. gondnokválasztásáról. Sárközy Kázmér eddigi al-gondnokot választották rendes gondnokká. Indítványozzák az esküformák módosítását, ennek vizsgálatát az elmúlt évi kögyűlés jkv4.sz alatt kirendelt küldöttség végzi.
3
1843. jún.28. 
7
Felső-baranyai e.v. főesperesének Kossa Lászlónak a  nyilatkozata, melyben az általa előző nap aláírt nyilatkozatot nem helyesli és visszavonja. A k.gy. elrendeli, hogy a nyilatkozatot a levéltárba helyezzék el. 
4
1843. jún.28. 
8
Mórágyi német gyülekezet folyamodása, melyben kérik, hogy lelkészük Burgyán János (32évig volt lelkészük) halála után ennek fiát Burgyán Sámuelt rendes lelkészként megtarthassa. Kérdéseket is intéznek az e.ker-hez a káplánok két esztendei szolgálatával és a német gyülekezetekben tartandó magyar prédikálással kapcsolatban. 
4
1843. jún.28. 
9
Őcsényi gyülekezet folyamodványa a siklósi segédlelkész, Szalacsi János ügyében, akit lelkészüknek szeretnének annak ellenére, hogy az e.v. vizsgálatot kért ellene.Az e.v. kéri az e.ker-t, hogy ne adják meg az engedélyt, már csak azért sem, mert az őcsényi gyülekezet nem használja az új énekes könyvet. Végzés: a Szalacsi János elleni vádak elévültek, ezért  Őcsénybe rendelik rendes lelkipásztornak. Az új ébnerkes könyv mielőbbi használatára kötelezik a gyülekezetet. Az e.v.-t jegyzőkönyvile megróják.
4
1843. jún.28. 
10
Újsóvéi német gyül. azon kívánsága, hogy a megürült lelkészi állást a meghalt lelkész 18 fia töltse be, kinek nincs végzettsége a kánonok értelmében nem lehetséges, ezért Kis Adolf magyar-székeli (Nagyszékely) káplánt megerősítik. Minthogy Nagyszékelynbe is rendes lelkésznek rendeltetett, ide helyére az e.ker Földvári Antal, Kovács János és Gál György papi segédeket ajánlja az e.v.-nek
5
1843. jún.28. 
11
Óbudai  lp. jelenti, hogy az ekl.-nak 3 éve nincs káplánja és iskolatanítója. Tanítónak meghívták Farkas Benjámint, mivel azonban az e.ker őt több egyházvidéknek is ajánlja, az óbudai eklézsia káplánt kér. Végzés: az óbudai ekl.-ba káplánt rendelnek, Farkas Benjámint minden e.v.-nek ajánlják.
5
1843. jún.28. 
12
E.ker által kirendelt segédpapok névsora.
5
1843. jún.28. 
13
Csepeli ekkl. küldötteinek Szokolai Sámuel lp. ellen beadott újabb folyamodványát átadják a jegyzői hiv.-nak és a ker. tanácsbírákból álló küldöttségnek, melynek tagjai: Kossa László főesp., Réső Ensel Sándor, Fitos Pál, Szabó Sándor ker. tanácsbírák. Hivatalos jelentésüket jelen gyűlés bevárja.
5
1843. jún.28. 
14
Helytartótanács intéző leveleit felolvassák: a-u.
5-7
1843. jún.29
15
Gyenise József főesp. által a pesti ref. templomban felszenteltek névsora.
7
1843. jún.29
16
Felolvastak a ttúli e.ker 1843. jún. 11. közgyűl.-nek végzései, melyek a vértesaljai és külső-somogyi e.v. szuperintendens választásnál támadt zavarok miatt küldött panaszlevelének kapcsán születtek. Felszólítják az egyházkerületet, hogy békés úton fejezzék be az ügyet.  Az e.ker nehezményezi, hogy függetlenségét megsértik,  az 1791-dik 26.sz törvényre hivatkozva, mely az e.kerületek jogát biztosítja ügyeik független intézésében.
8
1843. jún.29
17
Olvastatott a tiszántúli e.ker levele, melyben a debreceni főiskolán nyílt teológiai intézetről számol be, a Homileticum Seminariumról, melynek oktatójává Révész Bálintot nevezték ki.
8
1843. jún.29
18
Olvastatott a tiszántúli e.ker levele, melyben jelentik, hogy országgyűlési pappá Fésős András debreceni lp., e.ker főjegyzőt  választották. Véleményt kérnek a szállásbér-fizetés miatt megemelkedett költség dolgában. E.ker igazságosnak látja az arányos fizetést.
8
1843. jún.29
19
Olvastatott a dtúli e.ker levele a konventi elnökség tárgyában. A konventet nem törvényhozó, hanem tanácskozó testületnek tekintik, s a general konventi elnökséget a hivatalára nézve legidősebb szuperintendenssel kívánják megosztani.
8
1843. jún.29
20
Felolvastatott gróf Széki Teleki József Erdély főkormányzójának levele, a linci evang. egyház kérőlevelével, melyben templomépítéshez kérnek támogatást. 
8-9
1843. jún.29
21
Olvastatott Baranya m. első alispánja főgondnokhoz intézett levele, melyben a páprádi folyamodáshoz tévedésből csatolt iratokat visszakéri.
9
1843. jún.29
22
1842. évi jkv2. sz.a. olvastatott, mely a papi jelöltek vizsgálatára új rendszer kidolgozását javasolja. Erre Fáy András, Nyáry Pál, Tomory Szabó Sándor, Török Pál tanácsbírákat nevezi ki. Nem érkezett be, újból felszólítattnak.
9
1843. jún.29
23
1842. évi jkv 3. sz.a. a vértesaljai e.v. gyülekezeteit föszólítják, hogy a gondnokra újra adjanak le szavazatokat, amiket fölbontás nélkül az e.ker gyűlésre kell beküldeniük. - Beküldettek
9
1843. jún.29
24
1842. évi jkv 4 .sz.a. az e.ker-i rendszabályok újonnan való megvizsgálására kinevezett választmány elnökévé ramocsai Makos Pál segédgondnokot nevezték ki, aki betegsége miatt nem tudta elvégezni, de ígéretet tett.
9
1843. jún.29
25
1842. évi jkv11. sz. a. rendeletnek megfelelően a főgondnok jelentést tesz arról, hogy az elmúlt k.gy. alkalmával a kecskeméti és vértesaljai e.v. nem adott le szavazatot, ezért felszólítattak ennek pótlására. Az e.v. úgy nyilatkoztak, hogy rendeleteik miatt nincsenek erre felhatalmazva.
9
1843. jún.29
26
1842.évi jkv 13. sz.a. kinevezett küldöttség  Páprád l.e. előimádkozói és Besence a.e. lelkészi fizetésének rendezéséről tesz jelentést. Felolvassák a besencei gy. folyamodványát Páprád elszakadásával kapcsolatban
9
1843. jún.29
27
1842.évi jkv 15.sz.a rendelkezés arról, hogy a leánygyülekezetek nem szavazhatnak külön. Továbbra is érvényben marad. A dunaföldvári l.e. állásáról tudósítás kéretik a tolnai e.v.-től.
9
1843. jún.29
28
1842.évi jkv 17.sz.a. a cecei és őcsényi gyül. nem küldték be alesperesi szavazataikat, ennek okát be kell jelenteniük.
9
1843. jún.29
29
1842.évi.jkv 23. sz.a. a kecskeméti iskola újonnani rendszeresítése végett kirendelt választmány tagjai Polgár Mihály, Fáy András, Fényes Elek, Fitos Pál,  Karika János, Tatai András, Varga János. Fényes Elek jelenti, hogy a munka elakadt. A ker. főjegyző fölterjeszti a kecskeméti gyül. kívánságát, hogy a pesti főiskola rendszerét használhassa föl, átalakítva saját körülmáéyneihez. A választmány két taggal bővült: Bakos Ambrus, Kun János e.ker tanácsbírák.
9-10
1843. jún.29
30
1842. évi jkv 24/b sz.a. a büdösfai l.p. Klára József ügye
10
1843. jún.29
31
1842. évi jkv 24/h sz.a. a nagykőrösi lyceum gimnáziumi rangra emeléséről, melyet a Helytartótanács elutasított 1841. szept. 21. 31,404.sz. rendeletében.
10
1843. jún.29
32
1842. évi jkv 24/t sz.a. kisharsányi és vajszlói l.p. fizetés mértékének ügye
10-11
1843. jún.29
33
1842. évi jkv 36. és 60. sz.a. Visolyi János segédgondnok, mint a gyönki Hajós-féle alapítvány kezelőjének jelentése
11
1843. jún.29
34
1842. évi jkv 40. sz.a. Polgár Mihály hites ügyvéd számadása az e.ker-i névtár eladásáról
11
1843. jún.29
35
1842. évi jkv 44. sz.a. ramocsai Markos Pál néhai tanácsbíró keresztessy Deák János végrendeletének végrehajtója behozta a végrendeletet, melynek eredetije Baján, hites másolata az e.ker levéltárában lesz elhelyezve.
11
1843. jún.29
36
1842. évi jkv45. sz.a. ker. főgondnok jelenti, hoyg a csépeli ügy iratai késve a múlt évi k.gy után érkezett.
11
1843. jún.29
37
1842. évi jkv 50.sz.a. a jegyzői hivatal betöltését a következő évi k.gy.-re halasztják, Báthori Gábor aljegyzőt jegyzői hivatalának további folytatására kérik.
11
1843. jún.30
38
1842. évi jkv 51. sz.a. elhalasztották a legjobb papi dolgozatok kinyomtatásának költségéről szóló vizsgálatot.
11
1843. jún.30
39
1842. évi jkv 52. sz.a. a kerületi rendszabály hiteles példányát a jegyzői hivatal elküldte ramocsai Markos Pál s.gondnoknak, mint a küldöttség elnökének.
11
1843. jún.30
40
1842. évi jkv 55.sz.a. elrendelik a tudomáynos bizottságnak, hogy a katonai imádságos könyvről szóló hivatalos tudósításukat küldjék be. Egy másik újabb nyelvszabállyal készült katonai imádságos könyv megviszgálásával és magyarításával Dobos Józsefet bízzák meg.
11
1843. jún.30
41
1842. évi jkv 56. sz.a. Nyáry Pál ker. tanácsbíró a budai zsinat kánonaira vonatkozó észrevételeit nem küldte be, később fogja.
11
1843. jún.30
42
1842. évi jkv 58. sz.a. kerületi főgondnok,  mint a nagykőrösi tanítóképző rendszerezésére kiküldött válsztmány eln. a választmányi jegyzőtől a kívánt tudósítást nem tudta átvenni, ezért jelenti, hogy az e.ker elé nem tudja terjeszteni. A választmány által tervezett másképpen való felosztást elkezdték, ennek meghallgatására Réső Ensel Sándort és Fényes Eleket kérik fel  
11-12
1843. jún.30
43
1842. évi jkv 56.sz.a. A német nyelvre lefordított iskolai káténak vizsgálatára kirendelt bizottság tudósítását minél előbb várják. - Beküldték.
12
1843. jún.30
44
1842. évi jkv 62. sz. a. a cseh morva tanuló ifjak segélyének nyugtatványa körüli problémák a pesti e.-ban
12
1843. jún.30
45
1842. évi jkv 63.sz.a.a pesti gyül előterjesztése az egyházi tanács alkotására
12
1843. jún.30
46
1842. évi jkv 69.sz.a. az e.ker az egyházvidékeket felszólította, hogy adjanak véleményt arról, hogy a konventnek kettős elnöke legyen-e. 
12
1843. jún.30
47
1842. évi jkv 74.sz.a. Balog Mihály a felső-baranyai e.v. aljegyzőjének ügye
12-13
1843. jún.30
48
1842. évi jkv 76. és 131.sz.a. végzés szerint Török Pál pesti lelkész Czere Benjámin  vádjai alól felmentették. Török Pál kérése, hogy ügyét az e.v. telesesebb számú és nyilvánosabb ülésén tárgyálják újra.
13
1843. jún.30
49
1842. évi jkv 90.sz.a a tolnai e.v. a dunaföldvári ágostai esperest közös templom építésére kéri, az e.v. hivatalos tudósítását kéri az ügyben az e.ker 
13
1843. jún.30
50
1842. évi jkv 91.sz.a a tolnai e.v. a mórágyiakat a járásbírón keresztül kíívánja kötelezni arra, hogy palástpénzüket ezüstben fizessék. Az e.ker várja az ügyről a tudóstást.
13
1843. jún.30
51
1842. évi jkv 129.sz.a. a külső-somogyi e.v. annak bizonyítását kéri, hogy a tengődi gyül. az üresség idején befolyt papi fizetést beadta-e az e.v.-nek
13
1843. jún.30
52
1842. évi jkv 137. sz.a. Juhász János fóti káplán az idős papi segédek alkalmaztatása ügyében tett javaslatának vizsgálatát az e.ker egy kiválasztott bizottságra bízta, a vizsgálat eredményének beküldésére a bizottságot újból felszólítják.
13
1843. jún.30
53
1842. évi jkv 138. sz.a. Czeglédi Mihály sárkeresztúri lp. panasza a kecskeméti e.v. nyug-pénzes intézete ellen
13-14
1843. jún.30
54
1842. évi jkv 140. sz.a. Szekeres Andrást szekszárdi lp. az ellene felhozott vádak alól felmentették. A vizsgálatot végző küldöttség: Ötvös István al-esperes, Szikszai József ülnök 
14
1843. jún.30
55
1842. évi jkv 141. sz.a. Munkácsi Rozália és Jenei Sándor aderjási lp. válóperének ügye
14
1843. jún.30
56
1842. évi jkv 148. sz.a. a dunaföldvári gyül panasza a pénztárt hűtlenül kezelők ellen és ns. Sebestyén Dániel ellen
14
1843. jún.30
57
1842. évi jkv 149. sz.a. Gál Dániel gödöllői volt lp. özvegyének panasza Gyenise József esperes ellen, miszerint nem kap az özvegyi pénztárból segélyt
14
1843. jún.30
58
1842. évi jkv 151. sz.a. a bogádi leányegyház kérésére, hogy Mindszent helyett őt emeljék anyaegyházzá, a vizsgálatot végző küldöttség jelentést tesz  
14-15
1843. jún.30
59
1842. évi jkv 152. sz.a. Dömötör Lajos beczefai lp. panaszának vizsgálatáról az e.v. hivatalos tudósításban tesz jelentést
15
1843. jún.30
60
1842. évi jkv 153. sz.a. Szűcs János belvárdi és Kazinczi István katádfai lp. közötti vitát 5 kiló búza követeléséről az ill. e.v.-hez utasították, az e.v. jelentést tesz
15
1843. jún.30
61
1842. évi jkv 156. sz.a. Munkácsi Dániel tengődi lelkésztől Varga Zsuzsánna vajszlói lakos Bebök András felesége gyermektartást követel. Vizsgálat után felmentik a vád alól
15
1843. jún.30
62
1842. évi közjkv 5. sz.a. Beleznay Miklós tábornok feleségének néh. mélt. báró Podmaniczky Annának a pesti e.v. papi özvegyeire hagyott pénzéről kér tudósítást 
15
1843. júl.1.
63
14.sz.a. csepeli lp. Szokolai Sámuel elleni per vizsgálatára kinevezett küldöttség tudósítása
15
1843. júl.1.
64
Olvastatott a 47.sz.a. kinevezett küldöttség jelentése a Balog Mihály aljegyző elleni vádak vizsgálatáról
15
1843. júl.1.
65
Helytartótanácstól érkezett intézvény Fadgyas Mihály peszeki lp. özvegyének folyamodása ügyében
16
1843. júl.1.
66
Óbudai lelkész Dobos János jelentése az ekkl. elöljáróinak kéréséről miszerint a 12.sz.a. elrendelt Kovács János káplán helyett Illés Dánielt kérik.  Az e.ker elfogadja, Kovács János Apostagra, onnan Szabó József Baracskára, onnan Farkas LAjos Nagyszékelybe rendeltetett.
16
1843. júl.1.
67
Kiskunszabadszállási lp. jelenti, hogy helv hitv Rácz Zsuzsanna és Babádi János róm kat. juhásztól született törvénytelen lányának esküvőjét az izsáki plébános akadályozza, mert a lánynak apja vallását kellene követnie. A solti e.v. az ügyet e.ker-i tanácsnak felterjeszti
16
1843. júl.1.
68
Solti e.v. előterjesztése, az atyafiság házasssági akadálya alól felmentő dispanziók ügyében kérik az e.ker-t, hogy a budai és pesti ágenseket utasítsák az ügyek elintézésére
16
1843. júl.1.
69
Solti e.v. előterjesztése, több egyház panasza a kecskeméti iskolából kijövő rektorok ellen, akik nem hoznak magukról reverzálist
16
1843. júl.1.
70
Solti e.v. előterjesztése, a lelkészeknek ezüst pénzbeni fizetéséről
16
1843. júl.1.
71
Solti e.v. előterjesztése,  a konventi elnökség megosztását a legidősebb szuperintendenssel elfogadják
16
1843. júl.1.
72
Solti e.v. előterjesztése az egyházi zsinat tartása végett
16
1843. júl.1.
73
Kecskeméti e.v. előterjesztése a konventi elnökség és konventi gyűlés ügyében
17
1843. júl.1.
74
Kecskeméti e.v. előterjeszti a jászberényi és a gyöngyösi gyül. kérését, melyben kérik, templomuk nagyobbítása és a tornyuk építése alatt évenkénti charitativumaik elengedését
17
1843. júl.1.
75
Vértesaljai e.v. előterjeszti 1842.okt.27-i gyűlés jkv-i kivonatát a szuperintendens választás ügyében
17
1843. júl.1.
76
Vértesaljai e.v. előterjeszti véleményét a konventi elnökség legidősebb szuperintendenssel való megosztásáról, melyet elfogad 
17
1843. júl.1.
77
Vértesaljai e.v. előterjeszti panaszát  az e.v.-t illető tárgyak fölötti rendelkezés jogában
17
1843. júl.1.
78
Vértesaljai e.v. előterjeszti az új iskolát építő alcsúti gyülekezet charitativum elengedési kérelmét
17
1843. júl.1.
79
Pesti e.v. előterjeszti Szánthó Pál pénztárnok, Kis Lajos jegyző és Dobos János óbudai lp. felesketéséről szóló jelentését
18
1843. júl.1.
80
Pesti e.v. előterjesztése a pócsmegyeri és monostori ekkl. kívánságát, miszerint  a kecskeméti főiskoláról együtt hívhassanak innepi követet a jövőben
18
1843. júl.1.
81
Pesti e.v. előterjesztése Falton János válóperes ügyéről
18
1843. júl.1.
82
Pesti e.v. előterjeszti az óbudai ekkl. kérelmét, mizerint az árvizi károk miatt olyan segédlelkészt kér, aki egyben tanítóskodik is
18
1843. júl.1.
83
Pesti e.v. előterjeszti a lelkészválasztásokat, Veresegyházára Veres András, Váchartyánra Csilléri Imre, Pócsmegyerre Kontra János
18
1843. júl.1.
84
Pesti e.v. előterjesztése a konventi elnökség ügyében
18
1843. júl.1.
85
Tolnai e.v. előterjesztése az 1843. jan. 10-én tartott gyűlésből a törvényes és törvénytelen rendeletekről és az e.ker-i tanácsbírák választásáról
18
1843. júl.1.
86
Tolnai e.v. előterjesztése az 1843. ápr. 25-én tartott gyűlésből, megválasztották e.v.-i jegyzővé Horváth Pált, ülnökké Kemenczky Jánost. kinevezték Szekeres Andrást aljegyzővé
18
1843. júl.1.
87
Tolnai e.v. előterjesztése az 1843. ápr. 25-én tartott gyűlésből, a kölesdi lp. Bónis Ferenc özvegyének kegyelmi évéről
18
1843. júl.1.
88
Tolnai e.v. előterjesztése az 1843. ápr. 25-én tartott gyűlésből tanácsbíró választásról
18-19
1843. júl.1.
89
Tolnai e.v. előterjesztése az 1843. ápr. 25-én tartott gyűlésből a várkonyi gyül. folyamodása, melyben a számukra összegyűlt segélypénzt szeretnék megkapni
19
1843. júl.1.
90
Tolnai e.v. előterjesztése 1843. máj. 19-én tartott gyűléséből Kemenszky János tanácsbíró feleskettetéséről
19
1843. júl.1.
91
Tolnai e.v. előterjesztése 1843. máj. 19-én tartott gyűléséből  a madocsai és bölcskei lelkészválasztások ügyéről
19
1843. júl.1.
92
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1842. dec 9-én tartott gyűlésében tárgyalt  a szuperintendens-, tanácsbíró-, püspökválasztás ügyéről
19
1843. júl.1.
93
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1842. dec 9-én tartott gyűléséből, melyen tudomásul vétetett a csepeli eltévedt okiratok megkerüléséről szóló főgondnoki értesítés
19
1843. júl.1.
94
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1842. dec 9-én tartott gyűléséből, a kerületi gyűlés folytonos Pesten tartása ellenzéséről
19-20
1843. júl.1.
95
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr. 5-én tartott gyűléséből, melyen több kérdést tárgyalt 
20
1843. júl.1.
96
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr. 5-én tartott gyűléséből, felvilágosítást kérnek Szeles Sámuel esperes, e.ker pénztárnok Höke József espereshez küldött 600 káté árának követeléséről
20
1843. júl.1.
97
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből,  Nagy Zsigmond e.v. tanácsbíró hivatalos esküjének letételéről
20
1843. júl.1.
98
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből, néhai  Bakó Gerzson ádándi lp. özvegyének kegyelmi évért való folyamodásáról
20
1843. júl.1.
99
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből, az ádándi lelkészválasztásról
20
1843. júl.1.
100
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből,  a csepeli pap ügyéről
20
1843. júl.1.
101
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből, a konventi elnökség kérdéséről, az e.v. két elnököt, egyházit és világit kíván
20
1843. júl.1.
102
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. ápr.20-án tartott gyűléséből, a püspökválasztásról és a rendes képviselők mellé kirendelt képviselőtagokról
21
1843. júl.1.
103
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. máj.26-án tartott gyűléséből, a büssűi ekkl. folyamodásáról, melyben Mocsi József lp.halála után Megyercsi Gábor nagyszékelyi lp. kérik megválasztani és az özvegy kegyelmi évről szóló kérelméről
21
1843. júl.1.
104
Külsősomogyi e.v. tudósítása az 1843. máj.26-án tartott gyűléséből, a nagyszékyelyi ekklézsiába Kis Adolf német káplán rendes pappá való kinvezeséről
21
1843. júl.1.
105
Külsősomogyi e.v. tudósításához mellékelve néh. Bakó Gerzson ádándi volt lp. életrajza felküldetett
21
1843. júl.2.
106
Alsóbaranyai e.v. tudósítása világi ülnökök választásáról
21
1843. júl.2.
107
Alsóbaranyai e.v. tudósítása az e.v. véleménye a  szuperintendens választásról 
21-22
1843. júl.2 .
108
Alsóbaranyai e.v. tudósítása a kórógyi ekkl. kéréséről a charitativumok elengedéséről, melyet az ekkl pénzének elrablása miatt nem tud kifizetni
22
1843. júl.2.
109
Alsóbaranyai e.v. tudósítása a daróczi és kopácsi ekkl. nyilatkozatáról, melyben az ezüstpénzbeni papi fizetés ellen nyilatkoznak
22
1843. júl.2.
110
Alsóbaranyai e.v. tudósítása a kórógyi gyülekezet panaszáról papjuk, Somogyi ferenc ellen, akit elmarasztalnak rossz pénz kezelés miatt. E.v. felmentette
22
1843. júl.2.
111
Felsőbaranyai e.v. tudósítása kémesi ekkl. panaszáról lelkészük, Tormássi Gábor ellen 
22
1843. júl.2.
112
Felsőbaranyai e.v. tudósítása Belevári Ferenc és Szalai Antal ülnök közötti perről
22
1843. júl.2.
113
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a püspökválasztás tárgyában terr folyamodásról
22-23
1843. júl.2.
114
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a markóczi leányegyh. levele olvastatik sérelméről, hogy a püspökválasztási szavazásra nem szólították föl
23
1843. júl.2.
115
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  a hamburgi égettek számára összegyűjtött segély nyugatványáró, melyet a levéltárban helyeznek el
23
1843. júl.2.
116
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből olvastatott Kovács József dunaföldvári lp. folyamodása az őcsényi lelkészi állásra. Őcsény már foglalt, Kölesdet ajánlják 
23
1843. júl.2.
117
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a holtig tartó hivatalok ügyében írott folyamodásról
23
1843. júl.2.
118
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből Szakács József matyi lp. óvást tesz a peterdi e.v.-i gyűlés végzéséről
24
1843. júl.2.
119
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  több egyházközségben történő vizsgálatról, ahol az ezüstpénz fizetés kérdésében erőszakos szavazás történt
24
1843. júl.2.
120
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  Varga József lp. alkalmazést kér az e.v.-nél
24
1843. júl.2.
121
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a naygkőrösi ekkl. folymodása 
24
1843. júl.2.
122
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  Tóth Ferenc viszlói segédpap a segédpapok problémáiról
24
1843. júl.2.
123
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  Kovács János újsóvéi volt papi helyettes alkalmazását kéri. Káplánnak Apostagra helyezik
24
1843. júl.2.
124
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a kecskeméti e.v. elleni panasza az izsáki ekkl.-nak, mivel tanítójukat Czúcz Jánost kérésük ellenére hivatalában hagyták. 
24
1843. júl.2.
125
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  Szép Mihály és Papszász István  hely nélküli lp. lelkészi állást kérnek- elutasíttatnak
24
1843. júl.2.
126
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből a pest-budai őrseregnél szolgáló lp. folyamodása
24
1843. júl.2.
127
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből Mária Dorothea kérése a brünni ágost. hitv. gyül. segélyezésére
24-25
1843. júl.2.
128
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből  Szilágyi IStván kecskeméti tanító, főgondnok folyamodása Kecskemét város elleni osztály-perének ügyében
25
1843. júl.2.
129
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből Gál György dabi h. lp. folyamodása melyben a sóvéi német gyülekezetbe való kinevezését kéri
25
1843. júl.2.
130
Felsőbaranyai e.v. tudósítása az 1843. jún. 17-én tartott gyűlés jkv-ből Szeles Sámuel e.ker pénztárnok  a be nem adott charitativumok ügyében
25
1843. júl.3.
131
Püspökválasztással kapcsolatos panaszok felolvasása, felküldése a helytartótanácshoz, 100 példányban való kinyomtatása - a teljes szöveg közlése
25-32
1843. júl.3.
132
Indítvány az e.ker-i gyűlések jkv-inek kinyomtatására
32-33
1843. júl.3.
133
Indítvány a a pesti ekkl. paplakjának felújítási költségeit az e.ker vállalja magára, miután itt tartják a közgyűléseket
33
1843. júl.3.
134
Új énekes könyv ügye
33
1843. júl.3.
135
Iskolai káték újranyomtatása
33
1843. júl.3.
136
Halász Imre hites ügyvéd által Veres Bálint gárdoni lp. ellen beadott folyamodás
33
1843. júl.3.
137
Novotny Mihály, a Bars megyei ágost. néptanoda- és templomépítés segélyezésének gyűjtésre kinevezett küldött jelentése
33
1843. júl.3.
138
Göböl György és Kovács Sámuel özvegyeinek és újvári Cseh Józsefnek segély folyamodása
33
1843. júl.3.
139
Drávaszabolcsi gyül. kérelme charitativumainak elengedésére, mivel egyrészt az árvíz, másrészt rablók károsították az ekkl.-t
33-34
1843. júl.3.
140
Kisszentmártoni leánygyül. anyagyülekezetté való alakításáért és rendes lp. helyért folyamodik - leánygyül. marad
34
1843. júl.3.
141
Felsőbaranyai papok kérése, a megbízólevéllel rendelkező elöljárók és  az esperes- ill. ülnökválasztás ügyében 
34
1843. júl.3.
142
Szigyártó Miskolczi István szentmártonkátai lp. kérése, hogy Erdélyi István abai lp.-t kötelezzék adósságának megfizetésére
34
1843. júl.4.
143
Pesten állítandó főisk. választmányának jegyzője, Bajkai Endre felterjesztése 
34
1843. júl.4.
144
Gerjeni lp., pécsváradi és ókécskei gyül. panaszlevele püspökválasztás idején szavazatuk körüli problémákról
34
1843. júl.4.
145
Nagykőrösi gyül. folyamodása a püspökválasztást, iskolájukat és önállóságukat érintő problémákról
34-35
1843. júl.4.
146
id. Kovács Mihály orvosdoktor szótárára előfizetést gyűjt
35
1843. júl.4.
147
Dobos József alesperes jelenti a dunapataji ekkl. részéről, hogy tanítót a kecskeméti főiskoláról kíván hívni
35
1843. júl.4.
148
Szóládi ekkl. tűzkár miatt charitativumainak elengedését kéri
35
1843. júl.4.
149
Kecskeméti e.v. kérése az e.ker főgondnokhoz, miszerint közgyűlés tartását a botránkoztató viselkedések miatt templomba nem engedje tartani
35
1843. júl.4.
150
Szaporcai és tézsenfai gyül. panasza lelkésze, Munkácsi Dániel ellen
35
1843. júl.4.
151
Kémesi ekkl. panasza prédikátora, Tormássy Gábor ellen
35-36
1843. júl.4.
152
Szakács József matyi lp. kérése, hogy reverzális terhe alól oldoztassék fel
36
1843. júl.4.
153
Szakács József matyi lp. kérése Balog Mihállyal folytatott per ügyében . 47. sz. a. már hoztak határozatot
36
1843. júl.4.
154
Czeglédy Mihály sárkereszti lp. folyamodása a kecskeméti e.v. határozata ellen. 53 sz.a. tárgyalták
36
1843. júl.4.
155
Török Jánosnak a magyar gazd.-i egyesület titoknokának Gazdasági Kistükör c. könyvét ajánlják, Fényes Elek is hozzászól
36
1843. júl.4.
156
Dobos János óbudai lp., e.ker-i aljegyző panasza Kecskeméti József óbudai kurátor ellen, aki az ő távollétében házához ment és gorombaságokkal szidalmazta a panaszlót
36
1843. jún.29-30.
1-7. szám
Közjegyzőkönyv
36-37. oldal
1843. jún.29.
1
Kerületi pénztár megvizsgálására kiküldettek:  Gyenise József, Rácz Péter főesperesek, Illkei Sándor, Réső Ensel Sándor tanácsbírák
36
1843. jún.30.
2
Ker. pénztár és ker. pénztárnok jelentése
36-37
1843. jún.30.
3
ker. ügyvéd hivatalos tudósítása Tóth Pál és Sinkovics- féle perről és néhai báró Podmaniczki Anna hagyatékáról
37
1843. jún.30.
4
Ker. főpénztárnok jelentése a kamatokkal hátramaradt adósokról; gróf Ráday László; Harsányi István ügye; Kecskemét város kamatfizetése 
37
1843. jún.30.
5
Ker. főpénztárnok jelenti, hogy Varga Jánosnak, nagykőrösi főoktatónak iskolai könyvek kiadására adott váltó ideje lejárt
37
1843. jún.30.
6
Ker. pénttárnok kérdése: az e.ker-i pénztárban fennmaradó összeg  mit tegyen? Végzég: takarékpénztárban kell betenni
37
1843. jún.30.
7
A jegyzőkönyv felolvastatott és minden pontjában helybenhagyatott
37
1844. jún.17.
1-174. szám
1844. jún. 17. Pesten tartott egyházkerületi gyűlés
39-70. oldal
1844. jún.17.
1
Kerületi főgondnok kérdése, hogy míg a szuperintendenst nem választják meg, ki lesz a közgyűlés elnöke
39
1844. jún.17.
2
Jelentés a papi vizsgát tevőkről
39
1844. jún.17.
3
Jövő évben a papi vizsgát előre kinevezett vizsgáztatók előtt lehet tenni. A soros bizottságot jelölik ki: Tomori Szabó Sándor, Pere-Martoni Nagy Zsigmond, Karika János
39
1844. jún.17.
4
A vértesaljai és tolnai e.v. -ből beérkezett alesperesi szavazatok felbontása
40
1844. jún.17.
5
Segédpapok kirendelése - névsor
40
1844. jún.17.
6
Pesti templomban Gyenizse Jóózsef főesperes által által felszenteltek névsora: Szilágyi Antal, Tordai István, Munkácsi Albert, Rácz Pál, Szalai Kálmán
40
1844. jún.17.
7
4.sz.a.kinevezett küldöttség jelentése, Vértesalján megválasztották Maller Ferencz alesperest főesperesnek, Tolnán Ötvös Sándor e.v.-i tanácsbírót alesperesnek
40
1844. jún.17.
8
Helytartótanács intézőlevelei olvastattak a-aa pontig
40-43
1844. jún.17.
9
Helytartótanács intézményei Nagykőrösre küldetnek a néhai szuperintendens lakóhelyére, kérést intéznek a helytartótanácshoz, hogy a jövőben Pestre küldjék
43
1844. jún.17.
10
Tűzvész miatt több ekkl. segélyre szorul, serkentsék őket a biztosításkötésre
43
1844. jún.17.
11
Erdélyi főkonzisztórium hivatalos levele az erdélyi iskolák segélyének elküldési módjáról
43-44
1844. jún.17.
12
Dunántúli e.ker 1843.aug.16-án tartott közgyűléséből hivatalos jelentése néhai Szilassy László táblabíró alapítványáról, melyet az erejökben megfogyatkozott lelkipásztorok számára tett
44
1844. jún.17.
13
Dunántúli e.ker 1843.aug.16-án tartott közgyűléséből hivatalos levél a szuperintendens-választás dolgában küldött véleményes tudósításról 
44
1844. jún.17.
14
gróf  Zay Károly ág. e.ker főfelügyelőjének hivatalos levele, melyben csatlakozásra szólítja az e.ker-et, hogy a prot.  vallásos sérelmek orvoslására nyújtsanak be folyamodványt 
44
1844. jún.17.
15
Tiszántúli e.ker 1844. jan. 13-án tartott közgyűléséből hivatalos levél a 14. sz.a. vallási sérelmek ügyében
44-45
1844. jún.17.
16
Tiszántúli e.ker 1844. ápr. 20-án tartott közgyűléséből hivatalos levél a vallási kérdésekről szóló királyi válaszban foglaltak arra késztetik az e.ker-t, hogy mielőbb hívják össze a generális konventet 
45
1844. jún.17.
17
Fejér m. felhívása segély ügyében a székesfehérvári tűzkárosultak számára
45
1844. jún.17.
18
Tiszáninneni e.ker1843. okt. 1-én tartott közgyűléséből hivatalos levél, melyben a miskolci tűzvészben megkárosult miskolci egyház segélyezését kérik
45
1844. jún.17.
19
Borsod megye rendeinek levele a miskolci tűzkárosultak segélyezésének ügyében
45-46
1844. jún.17.
20
1843 évi jkv 6. sz.a. kijelölt bizottságot az eksküformák átnézésére, Ramocsai Markos Pál segédgondnok, a küldöttség elnöke jelenti, hogy a munkát nem tudták elvégezni
46
1844. jún.17.
21
1843 évi jkv 14.sz.a. megbízott főiskolai választmány - mindkét hitvallású evangélikusoknak Pesten felállítandó főiskolája ügyében -  jelentése, munkájukat nem tudták elvégezni
46
1844. jún.17.
22
1843 évi jkv 22.sz.a.kinevezett bizottság által a papi vizsgára kidolgozott új rendszerről néhány e.v. nem küldte meg véleményét
46
1844. jún.17.
23
1843 évi jkv 24.sz.a. kinevezett  az e.ker-i rendszabályok vizsgálatával megbízott küldöttség jelentése nem érkezett be 
46
1844. jún.17.
24
1843 évi jkv 27.sz.a. a dunaföldvári leánygyül. állásáról adott hivatalos tudósítás alapján anyaegyházzá kijekentetett
46
1844. jún.17.
25
1843 évi jkv 28.sz.a. a tolnai e.v. hivatalos tudósítását megkérték az alperes-választáskor nem szavazott őcsényi és cecei ekkl. vizsgálatára, ennek jelentése olvastatott
46
1844. jún.17.
26
1843 évi jkv 34.sz.a. megbízott Polgár Mihály az e.ker névtár eladásának számadására. A számadás megviszgálására Gyenise József esperest, Rézső Ensel Sándor e.ker-i tanácsbírót bízzák meg
46
1844. jún.17.
27
1843 évi jkv 40.sz.a. a katonai imádságos könyvre kért hivatalos tudósítást a tudományos bizottság még nem küldte be, Dobos József  egy hasonló tartalmó imádságos könyv vizsgálatáról szintén nem számolt be, mindkettőt várja az e.ki gyűlés
47
1844. jún.17.
28
1843 évi jkv 41.sz.a. megbízták Nyáry Pált a budai zsinat kánonaira való észrevételeinek megküldésére, kéri felmentését
47
1844. jún.17.
29
1843 évi jkv 44.sz.a. a pesti gyül. cseh és morva diákoknak gyűjtött segéyléről szóló nyugtatvány beadását várják
47
1844. jún.17.
30
1843 évi jkv 45.sz.a. a pesti egyház péntáráról szóló tudósításrt várják.  Török Pál pesti lp.-t bízzák meg a jövő gyűlésre terjeszze fel
47
1844. jún.17.
31
1843 évi jkv 48.sz.a. Czere Benjámin Török Pál ellen beadott vádjai alól felmentették. Török Pál nyilvánosabb ülés vizsgálatát kérte. Vizsgálatra kijelölték: Keck Dániel alesperest, gr. Wartesleben Ágoston, Rézső Ensel Sámuel, Veress Lajos e.ker-i tanácsbírákat
47
1844. jún.17.
32
1843 évi jkv 49.sz.a.  dunaföldvári  közös templom építésének ügye
47
1844. jún.17.
33
1843 évi jkv 50.sz.a. tolnai e.v. jelentése a mórágyi palást-pénz ezüstben való fizetéséről
47
1844. jún.17.
34
1843 évi jkv 52.sz.a. Juhász János fóóti káplán az idős papi segédeknek alkalmazásáról szóló tervezetének vizsgálatát végző bizottság jelentését várják, ők is és az esküszövegek vizsgálatát végző bizottság is újóólag fölkéretett
47-48
1844. jún.17.
35
1843 évi jkv 56.sz.a. dunaföldvári gyül. panasza a pénztárt kezelők és Sebestyén Dániel ellen, a tolnai e.v. megvizsgálta
48
1844. jún.17.
36
1843 évi jkv 58.sz.a. az anyagyül. Mindszentről Bogádra való áttételéről  a vértesaljai e.v. jelentése - marad Mindszenten
48
1844. jún.17.
37
1843 évi jkv 63.sz.a. Szokolai Sámuel csepeli lp. ellen felhozott vádak vizsgálatára felkért e.v. a csepeli egyháztól a szükséges bizonyítékokat várja
48
1844. jún.17.
38
1843 évi jkv 64.sz.a. a baranyai e.v. aljegyzője Balog Mihály elleni vádakhoz az adatok a levéltárból kivétettek. A vizsgálatra kiküldettek: Polgár Mihály e.ker-i főjegyző elnöklete alatt Gyenizse József főesperes, Bajkai Endre világi, Dobos János ker-i jegyzők, Rézső Enzsel Sámuel, Török Pál, Fényes Elek
48
1844. jún.17.
39
1843 évi jkv 68.sz.a. már felkért budai ágenst Porkoláb Dánielt újólag felszólítják, hogy szorgalmazza azoknak az ügyét, akik az atyafiság házassági akadálya alól felmentésért folyamodtak
48
1844. jún.17.
40
1843 évi jkv 70.sz.a. a lelkészeknek ezüstpénzben kiadható fizetés ügye
48-49
1844. jún.17.
41
1843 évi jkv 118.sz.a. Szakács József matyi lp. óvása a Peterden tartott felsőbaranyi e.v.-i gyűlés ellen, az e.v. kéri, hogy  az ügyben nyilvánítsák bűntelennek
49
1844. jún.17.
42
1843 évi jkv 119.sz.a. több felsőbaranyai e.v.-i ekkl. panaszára kiküldött vizsgálóbizottság Ramocsai Markos Pál segédgondnok jelentése, miszerint a bizottság nem nyomozott, mivel személye ellen kifogást tettek. Helyette Rézső Ensel Sámuel ker.-i tanácsbírót választották a régi tagok mellé: Rácz Péter főesperes, Zimmerman Károly e.v.-i ülnök
49
1844. jún.17.
43
1843 évi jkv 120.sz.a. felszólították az egyházvidékeket a kápláni fizetési minimum véleményezésére, akik nem küldték be ismét felszólítattnak
49
1844. jún.17.
44
1843 évi jkv 127.sz.a. abrűni ágostai hitv. gyül. segélyezését az e.ker-ben kihirdetik
49
1844. jún.17.
45
1843 évi jkv 128.sz.a. Szilágyi István kecskeméti tanító benyújtott folyamodványa ügyének kivizsgálására. A panasz kivizsgálását Mészáros Benjámin és Halász Ferencz e.v.-i ülnökök végezték. Az e.ker bizottságot küld ki: Rácz Péter főesperes, Keck Dániel alesperes, Fáy István, Rézső Ensel Sámuel, Fényes Elek tanácsbírák személyében
49-50
1844. jún.17.
46
1843 évi jkv 113.sz.a. a felsőbaranyai e.v. közgyűlésének jkv-i ügyének vizsgálata 
50
1844. jún.17.
47
1843 évi jkv 114.sz.a. a szavazásból kirekesztett markóczi leánygyül. ügyének kivizsgálásáról az e.v. jelenti
50
1844. jún.17.
48
1843 évi jkv 117.sz.a. a képviseleti rendszer ügye
50
1844. jún.17.
49
1843 évi jkv 133.sz.a. Török Pál ülnök a pesti paplak kerületi gyűlés tartására készült termének kifestetését, előkészítését elvégezte1844. jún. 17.
50
1844. jún.17.
50
1843 évi jkv 134.sz.a. Tomori Szabó Sándor e.ker-i ülnök  jelentése Dömén Sándor  újonnan kinyomandó énekeskönyvéről
51
1844. jún.17.
51
1843 évi jkv 135.sz.a. elrnedelték a káté újbóóli kinyomtatását, erről tesz jelentést a ker-i főjegyző
51
1844. jún.17.
52
1843 évi jkv 136.sz.a.  Halász Imre hites ügyvéd Veres Bálint gárdoni lp. ellen beadott folyamodásának hivatalos tudósítása
51
1844. jún.17.
53
1843 évi jkv 137.sz.a.  a Bars megyébe kebelezett lévai ágost. hitv gyül. segélyezését kihirdetik az e.ker-ben
51
1844. jún.17.
54
1843 évi jkv 141.sz.a.  az iváni, hiricsi, vajszlói, zalátai bírák panasza a szuperintendens-választás során történt hibákról, s annak kiviszgálása 
51
1844. jún.17.
55
1843 évi jkv 145.sz.a.  a nagykőrösi gyül. folyamodása a kecskeméti e.v. ellen
51-52
1844. jún.17.
56
1843 évi jkv 150.sz.a. a szaporcai anya- és tésenfai leánygyül. Munkácsi Dániel lp. ellen tett panaszának kivizsgálásról tesz jelentést az e.v.
52
1844. jún.17.
57
1843 évi jkv 156.sz.a.  Dobos János óbudai lp. és e.ker-i aljegyző Kecskeméti József  az óbudai gyül gondnoka ellen tett folyamodásának kivizsgálásáról tesz jelentést Gyenise József főesperes
53
1844. jún.17.
58
1843. évi közjegyzőkönyv 3. sz.a. Podmaniczky János ker.-i ügyvédet utasították, hogy néhai Beleznay Miklós tábornok özvegyének papi özvegyek részére hagyott pénz vizsgálatáról tegyen jelentést, több ízben is megkeresték, de nem kaptak tőle feleletet
53
1844. jún.17.
59
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi közgyűlés 117.sz.a. tett rendelkezésére, az e.v. véleménye a világi testületek példájára történő tisztújításról 
53
1844. jún.17.
60
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése a jászberényi gyül. templomának nagyobbítása miatt  charitativumainak elengedését kéri. A tószegi és gyöngyösi gyül. ezen felül kéri, hogy segélyezésre hirdessék ki
53
1844. jún.17.
61
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése arról, hogy az izsáki egyh. ezentól 3 évre nőtlen, ifjú iskolataníítókat kíván venni a kecskeméti főiskoláról
53
1844. jún.17.
62
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése Czere Benjámin Török Pál pesti lp. ellen beadott vádjainak kivizsgálásról, melyet Török Pál kérésére teljes számú e.v.-i tanács végezte - felmentették
54
1844. jún.17.
63
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a hévízgyörki gyül. kéréséről, néhai Jónás János lp. özvegyének kegyelemévéről, Dienes István adminisztrátor rendes lp-rá való kinevezéséről
54
1844. jún.17.
64
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése az ócsai ekkl. segélykéréséről
54
1844. jún.17.
65
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a fóti ekkl. azon kéréséről, hogy a rendes papjául megválasztott Nyikos Pál monori segédlelkész odaköltözhessen
54
1844. jún.17.
66
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi közgyűlés 117.sz.a. tett rendelkezésére, az e.v. véleménye a világi testületek példájára történő tisztújításról 
54
1844. jún.17.
67
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a kisoroszi ekkl.kéréséről, melyben charitativumok elengedéséért folyamodik
54
1844. jún.17.
68
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése Dercsikai Erős József somogy m.-i jegyző egyházvidéki ülnökké való választásáról
54
1844. jún.17.
69
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése arról az óvásról, melyet azért tett, mivel a múlt évi e.keri gyűlésen küldötteik a gondnokok és esperesek kivételével nem szavazhattak
54
1844. jún.17.
70
Külsősomogyi e.v. jelenti, hogy Szokolai Sámuel csepeli lp. elleni vádak alaptalanok, ezért felmentik
54
1844. jún.17.
71
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi közgyűl. 5. sz.a. végzésével kaocsolatban, melyet az e.v.-re nézve sérelmesnek tart
54
1844. jún.17.
72
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése a múlt évi charitativum tartozások beadásáról
55
1844. jún.17.
73
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése a fő- és alesperesek papi segédet kérnek
55
1844. jún.17.
74
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése arról a kéréséről, hogy az e.ker-i gyűlést ne csak Pesten tartsák
55
1844. jún.17.
75
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése Keck Dániel nagyszékelyi lp. jelentéséről, mely szerint azért nem tart magyar nyelven egyházi beszédet, mert a tőszomszédságban van a magyar templom, a magyarosítás lehetőségét a tanuló gyermekek magyar nyelvre való tanításában látja
55
1844. jún.17.
76
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése a gyűlésterem bebútorozására előirányzott költséggel nem ért egyet, mivel a gyűlést nem akarja Pesthez kötni
55
1844. jún.17.
77
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése arról, hogy a kecskeméti főiskolára gyűjtött segélyt az iskola építésére használják fel
55
1844. jún.17.
78
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése, míg nincsenek új törvények fenntarthassa jogát az üres lelklszi helyek betöltésére 
55
1844. jún.17.
79
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a szekszárdi egyház folyamodására, melyben Kálmán Dániel faddi káplánt kéri rendes papnak. Az e.v. Fodor Sándor eddigi gerjeni lelkészt rendelte ki
55
1844. jún.17.
80
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a szekszárdi egyh. Fodor Sándor lp. elleni panaszáról
55
1844. jún.17.
81
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a decsi egyházba Kovács Sándor pilisi lp. rendelte
56
1844. jún.17.
82
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése Kölesdre Gál István hidasi lp. rendelte
56
1844. jún.17.
83
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a magyarhidasi egyh. kéréséről, melyben kéri, hogy leányegyházzá nyilvánítsák egy segédpappal
56
1844. jún.17.
84
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése néhai Ötvös István decsi lp. és alesperes özvegyének kegyelmi évért való folyamodásáról, melyet a decsi egyh. megvont tőle
56
1844. jún.17.
85
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a bölcskei és faddi ekkl. folyamodásáróldpapot kérnek
56
1844. jún.17.
86
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése Csekei József kajdocsi lp. kéréséről, aki a három megüresedetett hely közül kéri egyikbe kirendelését
56
1844. jún.17.
87
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a gyönki ref. és lőrinci ágost hitv. iskola egyesítéséről tartandó gyűlésre kiküldöttekről: Fördős Dávid dorogi, Bán János dunaszentgyörgyi lp.
56
1844. jún.17.
88
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a templomot építő bölcskei és az elégett gerjeni folyamodásáról, melyben charitativumaik elengedését kérik
56
1844. jún.17.
89
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése a mediani egyh. elöljáróinak folyamodásáról, melyben kérik, hogy a nyugalmazott és birtokkal ellátott katonákat is kötelezzék párbér fizetésre 
56
1844. jún.17.
90
Tolnai e.v. hivatalos előterjesztése az e.v. azon kéréséről, hogy az e.ker-i gyűlést Petről tegyék át más helyre
56
1844. jún.17.
91
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése az egyházvidékekbe behozandó tisztújítási indítványróól
56-57
1844. jún.17.
92
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése Botlik János Fejér megyei táblabíró által bevádoltatott Roncsik Sándor abai tanító ügyéről
57
1844. jún.17
93
Vértesaljai e.v. hivatalos véleménye a kápláni legalsóbb fokozati fizetés ügyében
57
1844. jún.17
94
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése az e.v.-i tanács jelentése a segélypénzekről
57
1844. jún.17.
95
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése Ináncsi Pap Mihály lovasberényi lp. és főesperes halála után megüresedett helyre Szombati Lajos kápolnásnyéki lp. megválasztásáról
57
1844. jún.17.
96
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése a verebi egyh. folyamodásáról, melyben charitativumai elengedését kéri
57
1844. jún.17.
97
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése a tabajdi egyh. folyamodásáról, melyben charitativumai elengedését kéri
57
1844. jún.17
98
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben több világi kéri, hogy a kinyomtatott e.ker-i jegyzőkönyvekhez hozzájuthasson
57
1844. jún.17.
99
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése Zimmerman Károly e.v.-i tanácsbíró hivatali eskütételéről
57
1844. jún.17.
100
1843. évi jkv 117.sz.a. a felsőbaranyi e.v. tisztújítási indítványának e.v.-i véleméynezését az e.ker a jövő évi gyűlésre várja  
57
1844. jún.17.
101
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben panaszt tesznek a budai ágens ellen, aki egy ómorovicai személy házassági ügyében nem jár el  
58
1844. jún.17.
102
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése, felolvastatik Boldizsár Lajos rétfalusi lp. Rácz Péter espereshez írott levele, melyben vallási sérelemről tudósít
58
1844. jún.17.
103
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a német mesterek azon renszabályozásáról, miszerint a magyar nyelvet növendéleiknek tanítsák. Ebben a tekintetben Müller Dániel cservenkai oktatót dicséret illeti, Harthmann János újsóvéi tanítót elmarasztalják
58
1844. jún.17.
104
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben az e.v. Kis Mihály magyar nyelv tanítót érdeemtelennek ítél
58
1844. jún.17.
105
Alsóbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv122. sz.a. káplánfizetésre vonatkozó e.v-i véleményről
58
1844. jún.17.
106
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a naygcsányi gyül. folyamodásáról, melyben kéri, hogy templomában a szószéket eredeti helyére visszatehesse, és a szélfúvás ellen cintermet építhessen
58
1844. jún.17.
107
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a hiricsi anyaegyházhoz tartozó kisszentmártoni leánygyülekezet kéréséről, melyben mint már az előző évben is,  rendes papot kér - kérésüket nem teljesítik
58
1844. jún.17.
108
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv 117. sz.a. felterjesztett tisztújítást kérő folyamodványról
59
1844. jún.17.
109
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv 122. sz.a. több lp. folyamodására hozott e.ker-i döntés elleni óóvásról
59
1844. jún.17.
110
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a káplánfizetés minimumának megállapítása ügyében
59
1844. jún.17.
111
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv 7. sz.a. Kossa László esperes nyilatkozatának ügyéről
59
1844. jún.17.
112
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése Gyarmati Károly nagyfalui elmozdított tanító ügyéről
59-60
1844. jún.17.
113
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a vajszlói ekkl. választásáról, a hat jelölt közül Bogárdi SÁndor mecskei lp-t választotta
60
1844. jún.17.
114
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a viszlói ekkl. papválasztásáról, Godány István zalátai lp. nem vállalta, Belevári Ferenc kiscsányi lp-t választották
60
1844. jún.17.
115
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a megüresedett kiscsányi ekklézsiáról, Szalai Antal nagypeterdi lp-t rendelték
60
1844. jún.17.
116
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a nagypeterdi ekkl-ról, Héregi József kákicsi lp. rendelték
60
1844. jún.17.
117
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a kákicsi ekkl-ról, Varga Ádám adorjási lp-t rendelték
60
1844. jún.17.
118
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése egyes ekkl. papválasztásáról. Adorjásra Szabó József márfai segédlelk., Mecskére Török János besenci lp., Besencére Szentgyörgyi József, Turonyba Vitéz József helyére Fodor István ronádfai lp., Ronádfára Szarka János viszlói segédlelk. került
60
1844. jún.17.
119
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a magyarpeterdi ekkl. papválasztási ügyéről
60
1844. jún.17.
120
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a vejti ekkl. kéréséről, melyben néhai Borda József özvegyének kegyelmi évet és segédlelkészt kér
60
1844. jún.17.
121
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a templomot építtető mindszenti ekkl. folyamodássáról, melyben charitativumai elengedését kéri
60
1844. jún.17.
122
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a kemsei leáynegyh. folyamodásáról, melyben előkönyörgőt kérnek
60-61
1844. jún.17.
123
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben aljegyzői és pénztárnoki hivatalokra kérik a szavaztokat, mivel ezekről a tisztségekről lemondott Balog Mihály nagyfalusi lp.
61
1844. jún.17.
124
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az özvegyi pénztárnok választás időpontjáról és arról a változásról, miszerint közpapok közül is lehet választani. Német Dániel 12 év után mondott le hivataláról
61
1844. jún.17.
125
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a világi ülnök-választás jelöltjeiről
61
1844. jún.17.
126
Solti e.v. hivatalos előterjesztése az e.vi-i főjegyző jelentéséről, melyben a budai ágens ellen tesz panaszt
61
1844. jún.17.
127
Solti e.v. hivatalos előterjesztése a lp-ok ezüstpénzbeni fizetéséről
61
1844. jún.17.
128
Solti e.v. hivatalos előterjesztése a kuszentmiklósi ekkl-ban szolgáló káplán ügyéről. Molnár István káplán helyett Széles Lajost rendelik 
61
1844. jún.17.
129
Solti e.v. hivatalos előterjesztése a kiskunszabadszállási és kunszentmiklósi ekkl. káplánjairól, Veres Józsefet és Földvári Antalt továbbra is meg akarják tartani
61
1844. jún.17.
130
Solti e.v. hivatalos előterjesztése az apostagi ekkl. folyamodásáról, melyben néhai Hollósi János lp. özvegyénSolti e.v. hivatalos előterjesztéseek káplán-tartás mellet kegyelemévet kér
62
1844. jún.17.
131
Solti e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv 117.sz.a. a felsőbaranyai e.v. tisztújítási indítvány e.v.-i véleményezéséről
62
1844. jún.17.
132
Solti e.v. hivatalos előterjesztése Kovács János apostagi segédlelkész folyamodásáról, melyben rendes lelkészi állást kér
62
1844. jún.17.
133
Solti e.v. hivatalos előterjesztése az 1843. évi jkv122. sz.a. káplánfizetésre vonatkozó e.v-i véleményről
62
1844. jún.17.
134
Solti e.v. észrevételei az 1843. évi jkv 22. sz.a.-i rendeletről, mely a  papi jelöltek új vizsgarendjéről szól
62
1844. jún.17.
135
Polgár Mihály hites ügyvéd számadását vizsgáló küldöttség jelentése
62
1844. jún.17.
136
1843. évi jegyzőkönyv 31. sz. a . alatt kinevezett küldöttség hivatalos tudósítása Czere Mihály Török Pál elleni folyamodásának ügyéről
62-63
1844. jún.17.
137
Olvastatott a 38. s ezzel kapcsolatban álló 112. sz. a kinevezett küldöttség hivatalos tudósítása Balig Mihály ügyéről
63-65
1844. jún.17.
138
1843. évi jegyzőkönyv  43. sz. a . Szilágyi István ügyének vizsgálatára kinevezett küldöttség hivatalos jelentése
65
1844. jún.17.
139
Szilágyi István kérésének előterjesztése
65
1844. jún.17.
140
Főgondnok jelentése, hogy a papi vizsgát tevőket és tanítói végzettséggel rendelkezőket nem veszik figyelembe
65
1844. jún.17.
141
Határozatott hoztak arról, hogy a kerületi jkv egy-egy példányát elküldik évenként a bécsi és budai ágensnek, ezenkívül, hogy a jkv-eket befűzetik
65
1844. jún.17.
142
Kerületi főgondnok jelentése a baranyai e.v.-ről, ahol a gyűléseket délutánonként tartanak
65
1844. jún.17.
143
Kerületi főjegyző jelentése a külső-somogyi e.v.-re kiküldött iskolai kátékról
66
1844. jún.17.
144
Főgondnok jelentése az énekes könyvek nyomtatásáról, melynek intézésével polgár Mihály főjegyző és Tomori Szabó Sándor kerületi ülnök lett megbízva
66
1844. jún.17.
145
Bátky károly kecskeméti leányiskola tanító ABC-jét az egész e.ker-ben általános használatra ajánlja 
66
1844. jún.17.
146
Kerületi főjegyző jelentése az e.ker-i jegyzőkönyvekről
66
1844. jún.17.
147
Gerendai József gyönki oktatót papi segédül ajánlják, Karai Lászlót, aki papi vizsga nélkül Szekszárdon teljesített papi szolgálatot hivatalától megfosztják
66
1844. jún.17.
148
Szakács József matyi lp. panasza, miszerint jogtalanul vettek tőle reversálist, kéri semmisítsék meg
66
1844. jún.17.
149
Kérdésbe tétetett, hogy az érintett felek jelen lehetnek-e ügyük tárgyálasakor - bírósági eljárások, ítélettétel alkalmával nem lehetnek jelen
66
1844. jún.17.
150
Csepeli gyül. panasza, hogy Szokolai Sámuel lp. ellen benyújtott vádjaikat a külső-somogyi e.v. nem hallgatja meg, ezért e.ker-i vizsgálatot kérnek
66
1844. jún.17.
151
Szőke Sándor táblabíró, a baracskai egyh. gondnoka jelenti, hogy a leányokat tanító segédpap kiküldésében hiba történt,  Farkas Lajost is és Szabó Józsefet is kiküldték
66-67
1844. jún.17.
152
Szabó József segédpap hivatalt kér
67
1844. jún.17.
153
Ényi Dömötör Lajos beczefai lp. jelentése a zsibóti fiókegyházban az elmúlt 5 évben elmaradt fabeli fizetés ügyében
67
1844. jún.17.
154
Papi Vizsoli János a tolnai e.v. gondnoka, a gyönki középponti iskolát illető Hajós-féle alapítvány kezelőjének számadása
67
1844. jún.17.
155
Gál István magyarhidai lp. kéri, hogy kölesdi kinevezését erősítse meg a kerület
67
1844. jún.17.
156
Madarász József Baranya megye főjegyzője és táblabírája, a siklósi uradalom részéről tartatott úriszék elnöke panaszt tett Horvát István csehi lp. ellen, miszerint nem mutatott be egy házassági szerződést. A főesperes által az ügy kivizsgálására  kinevezett küldöttség jelentést tesz
67-68
1844. jún.17.
157
Levaldi Reesch Alajos helytartótanácsi fogalmazó, a Névtár kiadója a Névtár eladásából befolyt összegből  öreg tanítók részére nyújtandó segélyalapot kíván letrehozni
68
1844. jún.17.
158
Zimmerman Károly, a bélyei uradalom ig. több vármegye táblabírája, alsó-baranyai ágost hitv. ülnöke köszöni az iránta tanúsított bizalmat
68
1844. jún.17.
159
Segélyt kérnek: néhai Kovács Sámuel, Göbböl György, Körmendi Gábor özvegyei, Szilágyi István volt haraszti lp., Kun Pál
68
1844. jún.17.
160
Gombos Dániel, Bihar megye főorvosa kéri, hogyLexicona még el nem adott példányait ingyen osszák ki
68
1844. jún.17.
161
Beretvás Albert naagykőrösi közbirtokos tőkepénze ügyében
68
1844. jún.17.
162
Paksi József rádi lp. kérése, hogy helyére fiát Paksi Gedeont nevezzék ki
68
1844. jún.17
163
Kovács József dunaföldvári lp. kéri, hogy az e.v.-en megürült három ekl. egyikébe nevezzék ki
68-69
1844. jún.17.
164
Néhai Bakó Gerzson adándi lp. özvegye panasza Horvát Gábor lp. ellen 
69
1844. jún.17.
165
Nagy Sámuel szabadszállási lp. és több előkelő lakos panasza Pandúr Ignác ügyvéd és volt másodjegyző ellen
69
1844. jún.17.
166
Bányai Lajos bogdásai lp. Kovács Sándor pilisi lp.-nál lévő 16 forintnyi követelését kéri megtéríttetni
69
1844. jún.17.
167
Kun Pál hajdani hídvégi, jelenleg Siklóóson magántanító kéri az e.ker-t, hogy atyai gondoskádásába vegye vissza
69
1844. jún.17.
168
Kaszap Andrásné nagyfalui özvegy panasza Balog Mihály lp. ellen
69
1844. jún.17.
169
Gyarmati Károly nagyfalui volt tanító eddig ki nem fizetett díját és tanítóságáról bizonyítványt kér
69
1844. jún.17.
170
Iskolatanítók panasza, miszerint nem választják őket presbiternek, az egyházi gyűléseken nem vehetnek részt
69-70
1844. jún.17.
171
Varga másként Bakovics Zsuzsánna kérése a ref. vallás követésére
70
1844. jún.17.
172
Varjas Sándor 19 éves fogadott leányának Kleiszner Sárának - aki ref. vallásban nevelkedett - kérése, hogy vallásában maradhasson és ref. lp. eskethesse
70
1844. jún.17.
173
Csepregi István volt apostagi tanító kéri, hogy ügyét vizsgálják ki
70
1844. jún.17.
174
Tűzvészben károsult székesfehérvári e.ker segélyt kér
70

1-7. szám
Közjegyzőkönyv
70-71. oldal
1844. jún.17.
1
Kerületi főpénztárnok számadását betegsége miatt, fia, Szeles Lajos kerületi hites ügyvéd mutatja be. A kerületi főjegyző elnöklete alatt Magyary Kossa Sámuel, Sárközy Kázmér segédgondnokok, Gyenizse József, Maller Ferenc esperesek, Réső Ensel Sándor, Tomori Szabó Sándor e.ker-i tanácsbírák a számadásról hivatalos tudósítása beváratik
70
1844. jún.17.
2
A számadás vizsgálatát végző, előbbi sz.a. említett kiküldöttek jelentése
70-71
1844. jún.17.
3
Kerületi ügyvéd felolvassa  kerületi pénztárból kölcsönzők névsorát
71
1844. jún.17.
4a
Kerületi ügyvéd jelentése gr. Ráday László ellen indított csődperről
71
1844. jún.7.
4b
Gr. Wartensleben örökösök elleni per
71
1844. jún.17
4c
Néhai Harsányi István örököse Nagy Zsigmond idézése
71
1844. jún.7.
5
Szilassy-féle hagyomány szétosztása
71
1844. jún.17.
6
Bölcskei gyül. segélykérése templomépítésre
71
1844. jún.17.
7
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott
71


1845. jún.23-30.
1-146. szám
1845. jún. 23,24,25, 26, 27, 28,29,30-án Pesten tartott közgyűlés
73-98. oldal
1845. jún.23.
1
Kerületi főgondnok megnyitja a közgyűlést
73
1845. jún.23.
2
1843. évi jegyzőkönyv 2.sz.a. a közgyűlés előtt nyilvános vizsgát tevők bizonyítványának vizsgálata: Gyarmati Károly, Karai László, Kármán Pál, Kis József, Koczóh Ferenc, Kontra Lajos, Kovács János, Molnár Mihály, Munkácsi Sándor, Parrag János, Török József
73-74
1845. jún.23.
3
2. sz. a . felsorolt jelöltek vizsgája
74
1845. jún.23.
4
Kiküldik Magyari Kossa Sámuel em.i gondnokot és Rácz Péter főesperest Csekey János tolnai e.v. főesperes halálával megüresedett hivatal szavazatainak felbontására
74
1845. jún.23.
5
Báthory Gábor főesperes által a pesti templomban felszenteltek: Karai László, Kármán Pál, Kis József, Koczoh Ferenc, Kontra Lajos, Kovács János, Molnár Mihály, Munkácsi Sándor, Parrag János, Török József
74
1845. jún.23.
6
Segédpapok kinevezése - névsor
74-75
1845. jún.23.
7
Gyarmati Károlyt, aki papi vizsgával rendelkezik, de nem szentelték még föl, a pomázi gyülekezetnek ajánlják
75
1845. jún.23.
8
Kérdésbe tették, mit tegyenek az esperesek, ha valamelyik ekkl.-ba káplánra lennel szükség
75
1845. jún.23.
9
Újra kihirdetik azt a rendeletet, miszerint mind a z e.v.-ek tudósításait, mind a magánosok folyamodványait a gyűlés előtt két héttel az elnöknek be kell küldeni
75
1845. jún.23.
10
Hekytartótanács intézőlevelei a-bb pontig
75-79
1845. jún.23.
11
1844. évi jegyzőkönyv 9. sz.a. a Helytartótanácshoz kérést intéztek, hogy intézvényeit ne Nagykőrösre, hanem Pestre a főgondnokhoz küldték, sikere nem volt, ezért Bajkai Endre világi főjegyzőt megbízzák, hogy intézkedjék
79
1845. jún.23.
12
4. sz. a . kinevezett küldöttség jelentése szerint a tolnai e.v.-en Ötvös Sándor alesperest választották főesperesnek
79
1845. jún.23.
13
gr. Zay Károly ágost. főfelügyelő gr. teleki Sámuelhez írott levelét felolvassák, melyben egyetemes gyűlés tartását kéri az új vallási tv. dolgában
79
1845. jún.23.
14
Dunántúli e.ker válaszlevele a Szilasssy-féle alapítvány, az énekeskönyv ügyében
79-80
1845. jún.23.
15
Dunántúli e.ker levele, melyben tudósít Tóth Ferenc dunántúli szuperintendens haláláról, s arról, hogy Nagy Mihály főjegyzőt megválasztották helyettes szuperintendenssé
80
1845. jún.23.
16
Dunántúli e.ker levele, melyben tudósít arról, hogy Nagy Mihály tatai e.v.-i esperes és kocsi lp.-t választották szuperintendenssé
80
1845. jún.23.
17
Visolyi János tolnai e.v.i- gondnok, a Hajós-féle alapítvány kezelőjének számadása
80
1845. jún.23.
18
Matuska József rakoncai lp. és alesperes két népkönyvét ajánlja Hont megye
80
1845. jún.23.
19
Vojdisek József pesti tanácsnok hivaztalos tudósítása Teleki Sándor pesti polgár hagyatékáról, melyet özvegy papnéknak és árváknak hagyott
80
1845. jún.23.
20
Nyéki László felolvassa néhai Szélesi Pál több vármegyék táblabírájának végrendeletét
80
1845. jún.23.
21
Sárközi Albert felsőbaranyai e.v. gondnoka, Somogy m. első alispánja lemond gondnoki hivataláról
80
1845. jún.23.
22
Tiszántóli e.ker levele Fésős András az országgyűlés lelkészének úti költsége ügyében
81
1845. jún.23.
23
Tiszamelléki e.ker levele Bardányi gróf Butler János ajándékozásáról
81
1845. jún.23.
24
1842. évi jegyzőkönyv 28. sz. a. a tartandó konventre az e.ker részéről kinevezett tagok Bajkay Endre jegyzővel  bővült
81
1845. jún.23.
25
Elnök jelenti, hogy részt vett a jászkunok Jászberényben tartott ünnepségén
81
1845. jún.23.
26
Helytartótanács intézvényét, a prot. községekben létesítendő hitszónoki állomások és elemi tanodák ügyében vizsgáló bizottság: Bajkay Endre, Dobos János kerületi jegyzők, Török Pál, Enzsel Sándor, Szeles Lajos kerületi ülnökök
81
 1845. jún.23.
27
1844. évi jegyzőkönyv 20.sz.a. esküformák átnézésére és e.ker-i szabályok vizsgálatára  kinevezett bizottság elnöke Ramocsai Markos Pál jelenti, hogy a bizottságból ketten véleményüket nem tudták beküldeni. A bizottságot kibővítik két taggal: Keck Dániel alesperes, Zilahi Imre e.v.-i főjegyző
81
 1845. jún.23.
28
1844. évi jegyzőkönyv 21.sz.a. mindkét hitvallású evangélikusoknak Pesten felállítandó főiskolájáról a főiskolai választmány felterjesztése
81-82
 1845. jún.23.
29
1844. évi jegyzőkönyv 22.sz.a. a papi jelöltek vizsgájának új rendszerét az e.v.-nek véleményezniük kell, erre újból felszólítattak. Jövő évben papi vizsga tartására kinevezték: Fitos Pált, Tatay Andrást, Warga Jánost
82
 1845. jún.23.
30
1844. évi jegyzőkönyv 27.sz.a. katonai imádságos könyvről a tudományos bizottság hivatalos tudósítását bevárják.  
82
 1845. jún.23.
31
1844. évi jegyzőkönyv 29.sz.a. a pesti egyh. cseh és morva tanulók részére gyűjtött pénz kötelezvényének beadását kérik
82
 1845. jún.23.
32
1844. évi jegyzőkönyv 30.sz.a. Török Pál pesti lp. gyül.-i pénztárról való tudósítása
82
 1845. jún.23.
33
1844. évi jegyzőkönyv 34.sz.a. a kerületi rendszabályok és esküformák megvizsgálására kinevezett bizottságot megbízták Juhász János káplán az idős papi segédek alkalmazásáról szóló felterjesztésének véleményezésére is. A 27. sz.a. látható indok miatt ez sem készült el
82-83
 1845. jún.23.
34
1844. évi jegyzőkönyv 40.sz.a. a Helytartótanácshoz intézett kérés, melyben a Baranya megyében lévő gyülekezetek lp.-okra kiterjesztett ezüstbeni fizetést más megyék lp-ra is szeretnék kiterjeszteni. A Helytartótanácstól még nem érkezett válasz
83
 1845. jún.23.
35
1844. évi jegyzőkönyv 42.sz.a. felső-baranyai lp.-ok ügyének kivizsgálására kiküldött bizottság tudosítása
83
 1845. jún.23.
36
1844. évi jegyzőkönyv 43.sz.a. az e.v.-ektől a káplánok fizetési minimumáról kért véleménye 
83
 1845. jún.23.
37
1844. évi jegyzőkönyv 50.sz.a. Dömény Sándor karénekes munkájáról az egyeztetést a konvent elé terjesztik
83
 1845. jún.23.
38
1844. évi jegyzőkönyv 51.sz.a.  az iskolai káték eladásáról szóló számadások beküldésére felszólíították az e.v.-eket. Beérkeztek
83
 1845. jún.23.
39
1844. évi jegyzőkönyv 60.sz.a. a tószegi és gyöngyösi gyül. segéylkérését erre az évre feljegyezték
83
 1845. jún.23.
40
1844. évi jegyzőkönyv 61.sz.a. az ócsai ekkl.felsőbb helyre beküldött  ügye függőben van, a budai ágens nyilatkozatát várják
83
 1845. jún.23.
41
1844. évi jegyzőkönyv 80.sz.a. a szekszárdi egyh. panaszát Fodor Sándor ellen a tolnai e.v.-hez utasították. Panaszaikat visszavonták
83
 1845. jún.23.
42
1844. évi jegyzőkönyv 83.sz.a. magyarhidasi ekl. kérése, hogy leányegyházzá válhasson, a kérés a tolnai e.v.-hez utasíttatott. Anyaegyház marad
84
 1845. jún.23.
43
1844. évi jegyzőkönyv 100.sz.a. alsóbaranyai e.v. tisztújítási indítványról szóló véleményét erre a gyűlésre kérték.
84
 1845. jún.23.
44
1844. évi jegyzőkönyv 121.sz.a. mindszenti gyül. segélykérését erre az évre halasztották. Kihirdetik az egész e.ker-ben
84
 1845. jún.23.
45
1844. évi jegyzőkönyv 125.sz.a. az e.v.-ek véleménét kérték a hivatalnok választásról. A vélemények többsége nyomán az elnöki kijelölés joga elenyészett
84
 1845. jún.23.
46
1844. évi jegyzőkönyv 137.sz.a. a felsőbaranyai e.v. magánrendszabályait az e.ker elé rendelték .Ezeknek megvizsgálására kijelölték: Bajkay Endre világi jegyző, Rézső Ensel Sándor, Török Pál kerületi ülnökök
84
 1845. jún.23.
47
1844. évi jegyzőkönyv 150.sz.a. csepeli gyül. Szokolai Sámuel lp. ellen beadott panaszos folyamodása a somogyi e.v.-hez utasíttatott. A felek kibékültek
84
 1845. jún.23.
48
1844. évi jegyzőkönyv 153.sz.a. Ényi Dömötör Lajos beczefai lp. fabeli fizetésének ügye az e.v.-hez utasíttatott. Újból felszólítják az e.v.-t
84
 1845. jún.23.
49
1844. évi jegyzőkönyv 173.sz.a. Csepregi István volt apostagi tanító folyamodványát a solti e.v. főespereséhez rendelték. Csepregi Istvánt elbocsájtják.
84
 1845. jún.23.
50
1844. évi közjegyzőkönyv 2. sz.a. a bécsi ágenst felszólították, hogy a keze alatt megfordult egyházi ügyek rövid vázlatát küldje el. Ismét felszólítják
84
 1845. jún.23.
51
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése a papi jelöltek vizsgálatáról szóló véleményezés ügyében
84-85
 1845. jún.23.
52
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése a tiszavárkonyi és tószegi lp. választásról. A tiszavárkonyi gyül. ifj Vári Szabó Sámuel tiszaföldvárra való átmenetel után Miskolczi Szijjártó Józsefet, a tószegi gyül. Kosztán Mihály halála után Molnár Jánost választotta
85
 1845. jún.23.
53
Kecskeméti e.v. hivatalos előterjesztése a felsőbaranyai e.v. papi özvegyeket érintő indítványával kapcsolatban
85
 1845. jún.23.
54
Solti e.v. hivatalos előterjesztése a tűz elleni biztosításról és tűzkármentesítésről szóló dömsödi indíítványról
85
 1845. jún.23.
55
Solti e.v. hivatalos előterjesztése Sallai Ferenc bogyiszlói lp.-ról, akit nem tud segélyezni, ezért az e.ker-i gyülés kegyességébe ajánlja
85
 1845. jún.23.
56
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése Gyenizse József főesperes fölmentési kérelméről, az e.v.-i gyűlés a hivatal további viselésére kéri
85
 1845. jún.23.
57
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése az e.v.-i gondnok és a többi hivatalnok tisztújításról szóló véleményéről
85
 1845. jún.23.
58
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése az özvegyi péntárnok- választás eredményéről, azok az egyházak akik nem szavaztak felszólítattnak a szavazásra. Jelöltek: Szappanos Sándor, Kontra János
86
 1845. jún.23.
59
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a pomázi leányegyház folyamodása, melyben kéri, hogy Óbudától elválhasson. Az e.ker a kérést helybenhagyta
86
 1845. jún.23.
60
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a hévízgyörki e. folyamodásáról, melyben Dienes István eddigi paphelyettes maradását kéri
86
 1845. jún.23.
61
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a bogdányi folyamodásáról, melyben charitativumainak elengedését és segélyt kér 
86
 1845. jún.23.
62
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése arról, hogy a péceli e. megerősítette Dobod János kömlődi lp. megválasztását
86
 1845. jún.23.
63
Pesti e.v. hivatalos előterjesztése a felsőbaranyi e.v. indítványáról a papi özvegyek kegyelemévével kapcsolatban
86
 1845. jún.23.
64
Alsó-baranyai e.v. hivatalos előterjesztése: az e.v.-i aljegyző hivatalra Újlaki Sámuel pacséri lp.-t választották
86-87
 1845. jún.23.
65
Alsó-baranyai e.v. hivatalos előterjesztése a tisztújításról beérkezett véleményekről
87
 1845. jún.23.
66
Alsó-baranyai e.v. hivatalos előterjesztése a karancsi gyül. kéréséről, miszerint a kecskeméti anyaiskolából kíván tanítóthozatni
87
 1845. jún.23.
67
Alsó-baranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 22. sz.a. a papi jelöltek vizsgájának új rendszeréről kért véleményezésről
87
 1845. jún.23.
68
Alsó-baranyai e.v. hivatalos előterjesztése a felsőbaranyi e.v. indítványáról a papi özvegyek kegyelemévével kapcsolatban
87
 1845. jún.23.
69
Alsó-baranyai e.v. kérése, hogy a ker.-i jkv egy-egy példányát magkapják 
87
 1845. jún.23.
70
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az e.v.-i pecsét megújításáról
87
 1845. jún.23.
71
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése iskolás könyvek ügyében
87-88
 1845. jún.23.
72
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése Poór Sándor daróci majd kiliti káplán ügyében
88
 1845. jún.23.
73
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése a barnagi gyül. segélyének ügyében
88
 1845. jún.23.
74
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 22. sz.a a papi jelöltek vizsgájának új rendszeréről kért véleményezésről
88
 1845. jún.23.
75
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése, melyben az 1844. évi jkv 39. sz.a. a házassági dispensiók dolgában Lher János és Varga János kapolyi lakosok ügyének késedelmes eljárása miatt Porkoláb Dániel budai ágens újból feljelentetik
88
 1845. jún.23.
76
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 43. sz.a. a káplánok fizetési minimumáról szóló véleményéről
88
 1845. jún.23.
77
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 84. sz.a. tárgyalt kegyelemév ügyében
88
 1845. jún.23.
78
Külsősomogyi e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 164. sz.a. Bakó Gerzson adándi lp. özvegye és Horváth Gábor monstani lp. közötti  egyezkedésről
88
 1845. jún.23.
79
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése az e.v.-i ülnökválasztás eredményéről, Nagy István bicskei lp. választatott
88
 1845. jún.23.
80
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 22. sz.a a papi jelöltek vizsgájának új rendszeréről kért véleményezésről
89
 1845. jún.23.
81
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben a pátkai, velencei és únyi e. charitativumai elengedését kéri
89
 1845. jún.23.
82
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése, melyben a kápolnásnyéki gyül.-et feljelentik, mivel több év óta charitativumai adását megtagadta
89
 1845. jún.23.
83
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése Czeglédi Mihály sárkeresztúri lp. ügyéről, Czeglédy Mihály csere útján Verebre került, a verebi lp. Poór Bertalan Sárkeresztúrra
89
 1845. jún.23.
84
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése, miszerint Csikós Péter dobozi lp. Tinnyére, helyére Dobozra Kerek György csabdi lp., Csapdira Sörös Lajos segédlelkész került
89
 1845. jún.23.
85
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése kegyelemév ügyében
89
 1845. jún.23.
86
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése a választás útján történő tisztújítás ügyében
89
 1845. jún.23.
87
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése a kápolnásnyéki lelkészválasztás ügyéről
89-90
 1845. jún.23.
88
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése, miszerint kötelezik a kápolnásnyéki egyházközséget, hogy végrenedeleti alapítványairól az e.v.-nek hivatalosan tegyen jelentést
90
 1845. jún.23.
89
Vértesaljai e.v. hivatalos előterjesztése a tinnyei gyül. folyamodásáról, melyben Kerek György lp. kinevezéséhez ragaszkodik
90
 1845. jún.23.
90
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése a lp-i kinevezésekről - névsor
90-91
 1845. jún.23.
91
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése a világi ülnökök választásáról: Magyari Kossa József, Halász Lázár táblabírák, Papi Vizsoli Eduard főszolgabíró
91
 1845. jún.23
92
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése a kölesdi lp. választás ügyéről
91
 1845. jún.23.
93
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése, miszerint a következő gyűlésen Csekei János néhai főesperesről emlékbeszédet tartanak
91
 1845. jún.23.
94
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése: a bölcskei egyh.-nak prédikátor-választás megengedtetett
91
 1845. jún.23.
95
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése a váraljai egyh. folyamodásáról, melyben kegyelemév helyett fizetést kíván adni
91
 1845. jún.23.
96
Tolnai e.v.hivatalos előterjesztése a papi özvegyek kegyelemévével kapcsolatban
91
 1845. jún.23
97
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése: Nánási Fodor Pált egyházi főjegyzővé, Bekő Gábort özvegy-árvai pénztárnokká, Hamar Andrást ideiglenes aljegyzővé választották
92
 1845. jún.23.
98
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 42. sz.a. végzésére, melyben a 10 lp. panaszának kivizsgálására küldötttséget neveztek ki. Ramocsai Markos Pál ellen nincs az e.v.-nek kifogása, e.ker-i rendelkezés ellen óvásukat megújítják
92
 1845. jún.23.
99
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a Külső-somogyi e.v. püspökválasztással kapcsolatos levelének ügyében 
92
 1845. jún.23.
100
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 137. sz.a. végzésére a Balog- és Gyarmati-féle per ügyében
92
 1845. jún.23.
101
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a kemsei fiókgyülekezet folyamodásáról, melyben előkönyörgőt kér
92
 1845. jún.23.
102
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a besenczi és páprádi egyh. elválásának ügyéről
92
 1845. jún.23.
103
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a vejti egyh. lelkészválasztásáról, Kossa Lajos siklósi segédpapot rendelik ki
92
 1845. jún.23.
104
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése lelkészválasztásokról: a Büdösfára Szabó József aderjási, Aderjásra Tóth Ferenc vejti lp. választatott
92
 1845. jún.23.
105
Felsőbaranyai e.v. hivatalos előterjesztése a belvárdi egyház folyamodásáról, melyben egy évi charittativumai elengedését kéri
92
 1845. jún.23.
106
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 137. sz.a.-i végzésre vonatkozóan a Balog- és Gyarmati-féle per ügyében 
92-93
 1845. jún.23
107
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése az 1844. évi jkv 167. sz.a. a hajdani hídvégi lp. Kun Pál folyamodása ügyében
93
 1845. jún.23.
108
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése Balogh Mihály esperes folyamodásáról, melyben  Gyarmati Károly nagyfalui tanító részére kiadott bizonyítvány megsemmisítését kéri
93
 1845. jún.23.
109
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése Szabó Péter alesperes javaslatáról az özvegyárva-pénztár ügyében, a kegyelemévet törvényben kellene szabályozni
93
 1845. jún.23.
110
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése Dömötör Sámuel e.v.-i ülnök panaszáról, mely szerintVitéz János magyarpeterdi lp. és Fodor István turonyi lp. részéről érte őt sértés, s az ügyet az e.ker elé viszi
93
 1845. jún.23.
111
Felsőbaranyai e.v.hivatalos előterjesztése Gyarmati Károly nagyfalui tanító ügyéről
93-94
 1845. jún.23.
112
Határozat hoznak arról, hogy az e.v.-i előterjesztésekben a gyűlésen résztvevők névsorát és minden tárgynak rövid kivonatát terjesszék fel az e.ker-hez
94
 1845. jún.23.
113
Ramocsai Markos Pál segédgondnok indítványa a belső személyek állását biztosító levél kiadásáról. A levél megírására kiküldötték:  Ramocsai Markos Pál segédgondnokot, Keck Dániel alesperest, Karika János, Rézső Enzsel Sándor, Fényes Elek és Szeles Lajos e.ker-i ülnököket
94

114


 1845. jún.23.
115
Fodor Sándor volt gergyeni lp.-t ideiglenesen Várkonyba nevezik ki
94
 1845. jún.23.
116
Határozatot hoznak arról, hogy az gyül. minden alapítványlevelüket küldjék be az e.v.-hez
94
 1845. jún.23.
117
Több e.v. indítványára, miszerint a közgyűlést ne mindig Pesten tartsák, határozatz született, állandó helyszín Pest marad
94
 1845. jún.23.
118
Elrendelték az 1938-as árvíz miatt Kecskemétre szállított e.ker-i levéltár visszahozatalát Pestre. Ideiglenesen Bajkay Endre világi jegyző és Török Pál pesti lp.-nak adják át a kiküldöttek: gróf Ráday Gedeon segédgondnok, Báthory Gábor, Maller Ferenc főesperesek, Rézső Enzsel Sándor kerületi ülnök. A levéltárnok feladatainak kidolgozására kinevezték: gróf Ráday Gedeont, Polgár Mihály főjegyzőt, Nyári Pál és Rézső Ensel SÁmuel ülnököket
95
 1845. jún.23.
119
114. sz.a. kiküldött bizottság bemutatja a biztosító levél mintáját
95
 1845. jún.23.
120
Pesti főiskolai választmány bemutatja jegyzőkönyvét, s bejelentik, hogy a megürült pénztár ellenőri hivatalra Gál László táblabírót,  Szőnyi Pált és Kis Lajost választmányi taggá megválasztották
95
 1845. jún.23.
121
Nagykőrösiek folyamodnak egyik lelkészi állomásuk betöltésére, mely két éve Csapai Péter lp. halálával üresedett meg 
95
 1845. jún.23.
122
Rákoscsabai egyh. panasza Török János lp. ellen
95-96
 1845. jún.23.
123
Jászkíséri gyül. Kolmár István lp. betegsége miatt papi helyettest kér. Széles Lajos rendelik ki
96
 1845. jún.23.
124
Kolmár István jászkíséri lp. kéri egy másik ekkl-ba való áthelyezését
96
 1845. jún.23.
125
Szakács József matyi lp. segédpapot kér, és folyamodik, hogy a temető kaszáltatási jogában hozott e.v.-i ítéletet változtassák meg
96
 1845. jún.23.
126
Újvidéki ekkl. lp.-a ellen beadott panasza a baranyai e.v.-hez rendeltetett
96
 1845. jún.23.
127
Únyi fiókekkl. segélyt kér
96
 1845. jún.23.
128
Dunaföldvári egyh. folyamodása, melyben egyrészt kéri az e.ker-t, hogy földesuránál járjon közbe, másrézt panaszt nyújt be Szilágyi István volt tanító ellen, s kérik, hogy az e.ker gyülekezeteiből tiltsák ki
96
 1845. jún.23.
129
Nagyfalui gyül. panasza Balogh Mihály lp. ellen
96
 1845. jún.23.
130
Szászi Julianna szekszárdi lakos Szarka János rónadfai lp.-tól 271forint 40 krajcárt követel
96
 1845. jún.23.
131
Czere Benjámin1844. évi 136. sz.a.-i e.ker megrovást visszautasítja, iratok kiadatását kéri
97
 1845. jún.23.
132
Szilágyi Gábor nagypali lp. jövedelmezőbb állomást kér
97
 1845. jún.23.
133
Nagy István gyöngyösi lp. másik ekkl.-t  kér
97
 1845. jún.23.
134
Nagy Lídia néhai Bakó Gerzson volt ádándi lp. özvegye ügyében hathatós rendelkezést kér
97
 1845. jún.23.
135
Kovács József dunaföldvári lp. másik e.v.-en kér állást
97
 1845. jún.23.
136
Kecskeméti főiskolán tanuló cseh és morva diákok segélyt kérnek
97
 1845. jún.23.
137
Kúldóval egyesült gyúrói egyh. charitativumai elengedését kéri
97
 1845. jún.23.
138
Juhász János tótfalusi Sz. Kovács János dömsödi segédpapok rendes lelkészi állomást kérnek
97
 1845. jún.23.
139
E.ker-i főjegyző jelenti, hogy Barkassy Imre bécsi vallási ügyviselőtől az e.ker részéről küldött levél postaköltségét befizetették, kéri annak visszatérítését
97
 1845. jún.23.
140
Véleményt kérnek az e.v.-től az egyházkerületi gyűlés időpontjának megváltoztatásáról, többen május elejére tennék
97
 1845. jún.23.
141
Némedi leánygyül. charitativumai elengedését és segélyt kér
97
 1845. jún.23.
142
Kovács Sámuel, Kőrmendi Gábor özvegyei és Kun Pál segélyt kér
97
 1845. jún.23.
143
Csikesz Pál dobozi lakos panasza Porkoláb Dániel helytartósági ügyviselő ellen, aki házassági ügyének elintézésében nem teljesíti kötelességét
97-98
 1845. jún.23.
144
Rokkant katonák segélyezésére jótékony célú munkára kérik fel az e.ker-t
98
 1845. jún.23.
145
Szilágyi István, ki jelenleg a dunaföldvári evang. iskolában tanít alkalmazását kéri
98
 1845. jún.23.
146
Kőszegi Benjámin orvos egy általa Pesten létesítendő siketnéma intézet felállításához kéri az e.ker pártfogását
98
 1845. jún.23.
1-6. szám
Közjegyzőkönyv
98-101. oldal
 1845. jún.23.
1
E.ker-i pénztár vizsgálatára kiküldték: Polgár Mihály ker. főjegyzőt, Magyari Kossa Sámuel, Ramocsay Markos Pál segédgondnokokat, Maller Ferenc főesperest, Keck Dániel alesperest, Tatay András, Rézső Enzsel Sándor ülnököket
98
 1845. jún.23.
2
1. sz. a. kinevezett bizottság jelentése a számadásról
98-100
 1845. jún.23.
3
E.ker-i ügyvéd tudósítás a kerület peres ügyeiről 1-9 pontig
100-101
 1845. jún.23.
4
Szabó István nádori táblabíró folyamodványa tőkepénz visszafizetésének egy évvel való meghosszabításáról
101
 1845. jún.23.
5
Kóczán József ügyvéd, mint a noszlopi egyh. megbízottja kölcsönt kér
101
 1845. jún.23.
6
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott
101
1846. máj.11-13.
1-10. szám
1846. máj. 11,12,13-án Pesten tartott közgyűlés
103-105. oldal
1846. máj. 
1
Főgondnok kérdése nem kíván -e a közgyűlés a papi rendből helyettes elnököt 
103
1846. máj. 
2
Főgondnok fájlalja, hogy a szuperintendens-választás dolgában érkezett intévényt eddig nem tudta felterjeszteni
103
1846. máj. 
3
Kiküldték Magyari Kossa Sámuel segédgondnokot és Gyenizse József főesperest az alsó-baranyai alesperesi választás szavazatainak felnyitására
103
1846. máj. 
4
Felolvassák a Helytartótanács 1845. Szent Jakab hó 29-ről a 27,889 sz.a. kelt szuperintendens-választásról szóló intézvényt 
103-104
1846. máj. 
5
Megbízást kap a főjegyző a szuperintendens-választás tárgyában felküldött tudósításhoz kapcsolt iratok visszaszerzéséhez
104
1846. máj. 
6
Szuperintendens-választás papi jelöltjeinek vizsgálatára kijelölt bizottság: Gyenizse József, Maller Ferenc, Keck Dániel esperesek, Hubay József, Nyáry Pál, Fáy András, Enzsel Sándor ülnökök. Vizsgálók: Fitos Pál, Tatay András, Warga János
104
1846. máj. 
7
Szuperintends beiktatásra meghívják a tiszántúli Szuperintendenst, Szoboszlai Pap Istvánt
104
1846. máj. 
8
3. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése: Kálmán Pál e.v. főjegyzőt, verbászi lp.-t megválasztották alsó-baranyai alesperesnek
105
1846. máj. 
9
Végh Ferenc a rendelt idő előtt  papi vizsgát szeretne tenni
105

10
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott

1846. júl.6-12.
1-43. szám
1846. júl.6,7,8,9,10,11,12-én Pesten tartott közgyűlés
107-121. oldal
1846. júl.
1
Főgondnok kérdése nem kíván -e a közgyűlés a papi rendből helyettes elnököt 
107
1846. júl.
2
Főgondnok jelentése a szuperintendens-választásról 
107-108
1846. júl.
3
Polgár Mihály Megválasztott szuperintendens meghívására kiküldték: Sárközy Kázmér segédgondnokot, Rácz Péter főesperest, Réső Ensel Sándor, Tatai András ülnököket
108
1846. júl.
4
Szuperintendens beiktatás szertartásának kidolgozására kiküldték: Sárközy Kázmér segédgondnok elnöklete alatt, Rácz Péter, Ötvös Sándor főespereseket, Keck Dániel alesperest, Réső Enzsel Sándor ülnököt, Halász Boldizsár táblabírót
108
1846. júl.
5
4. sz.a. kinevezett bizottság tervezetét előadja
108-109

6
hiányzik

1846. júl.
7
Főgondnok kérdése, hogy az eddig pecsét alatt külön helyen tartott szuperintendens-választó szavazatokkal mi legyen. Külön ládába tételére, lepecsételésére megbízzák: Magyari Kossa Sámuel, Szilassy László segédgondnokokat, Gyenizse József, Ötvös Sándor főespereseket. A láda a levéltárba kerül 
109
1846. júl.
8
Dabasi és gyóni gyül. folyamodványa
109
1846. júl.
9
Papi jelölt vizsgára kirendelt ítélőbírák hivatalos tudósítása
109-110
1846. júl.
10
Papi jelöltek felszentelésének kérdése
110
1846. júl.
11
Helytartótanács intézvényei a-dd pontig
110-116
1846. júl.
12
Főgondnok a Nagykőrösön felállítandó tanítóképző ügyében kíván intézkedést
116
1846. júl.
13
1845. évi jkv 2.sz.a. kelt utasítás szerint Gyarmati Károly papi jelölt a debreceni főiskoláról hiteles bizonyítványt mutatott be
116
1846. júl.
14
Képviseleti rendszer javítását szolgáló tervezet készítésére bizottság alakult: Magyari Kossa Dániel segédgondnok elnöklete alatt, Dobos János kerületi aljegyző, Fáy András, Enzsel Sándor, Tomora Szabó Sándor ülnökök, Szilády LÁszló jászkíséri lp.
116
1846. júl.
15
Bajkai Endre kerületi világi főjegyző lemondása; indítvány a főjegyzői hivatalt ezentúl a gyülekezetek szavazatai alapján töltsék be, s ennek módjáról0
116
1846. júl.
16
5. sz.a. kirendelt küldöttség jelentése a szuperintendens-beiktatás szertartásának problémáiról
116-117
1846. júl.
17
Gyarmati Károly felszentelésének ügye
117
1846. júl.
18
Papi segédek kirendelése - névsor
117
1846. júl.
19
Szuperintendens által felszenteltek névsora
117
1846. júl.
20
Főgondnok aggodalma, mivel egyszerre két jegyzői hivatal ürült
117
1846. júl.
21
16. sz.a. a szuperintendens-beiktatásra felkért Nagy Mihály túladunai e.ker szuperintendense elfogadta a felkérést
117
1846. júl.
22
Szuperintendens kérdése a papi oklvevél kiadását illetően
117
1846. júl.
23
Szoboszlai  Pap István,  tiszántúli  szuperintendens levele, melyben kimenti magát, nem tudta elfogadni a beiktatásra szóló meghívást
118
1846. júl.
24
Tiszántúli e.ker levele, melyben ajánlják Zákány József és Nagy Károly Debrecenben kiadott Énekhangzatos könyvét
118
1846. júl.
25
gr. Zay Károly evang. főfelügyelő gr. Teleki Sámuelhez írt levele, mellyel uniótervezetét küldi terjesztésre
118
1846. júl.
26
Solti e.v. alesperes választására érkezett szavazatok felbontására kijelölt bizottság: Magyari Kossa Sámuel segédgondnok, Rácz péter esperes
118
1846. júl.
27
Polgár Mihály beiktatásáról a jegyzői hivatalnak kell értesítenie a többi e.ker-t 
118
1846. júl.
28
Indítvány, a gyűlés gyorsítására  csak a legsürgősebb ügyeket tárgyalják, a többit Kecskeméten, a szuperintendens-beiktatás alkalmával tartandó gyűlésre halasszák
118
1846. júl.
29
Papi - és  tanító özvegyi gyámintézet felállításának kérdése
118
1846. júl.
30
26. sz .a. kijelölt bizottság jelentése: solti alesperesnek Nagy Sámuel e.v.-i ülnököt, szabadszállási lp.-t választották
118
1846. júl.
31
14. sz.a. kinevezett bizottság beterjeszti tervezetét
118-119
1846. júl.
32
Új névtár szerkesztésének szükségessége
119
1846. júl.
33
6 e.v. indítványa, hogy a segédgopndnokokra és esperesekre adandó szavazatokat az e.v.-i gyűlésen bontassanak föl
119
1846. júl.
34
Lelkészek kinevezése: Bölcskére Gerenday József eddig várkonyi lp., Várkonyba Kulify István eddig cecei lp., Cecére Fodor Sándor, Kajdocsra Nagy István magyarhidasi lp., Magyarhidasra Vámos Dániel
119
1846. júl.
35
Szőnyi Pál nevelő bemutatja és pártfogásra ajánlja Alaktan c. könyvét
119-120
1846. júl.
36
Porkoláb Dániel budai ágens elleni panasz
120
1846. júl.
37
E.v.-ek véleményét kérik az e.keri gyűlés időpontjáról
120
1846. júl.
38
Felsőbaranyai e.v. alesperese kérdése az e.v.-i segédgondnokkal kapcsolatban
120
1846. júl.
39
Jászkiséri gyül. papválasztási ügye
120
1846. júl.
40
Hercegszőlősi egyh. papválasztási ügye
120-121
1846. júl.
41
Bölcskei gyül. a tolnai e.v.-hez nyújtott adósságáról szóló kérelméről
121
1846. júl.
42
Mocsi Julanna Ötvös István néhai decsi lp. özvegye  és Horváth Pál decsi lp. ügye
121
1846. júl.
43
Kisoroszi gyül. folyamodása, melyben Czike Dániel nagymarosi lp. (dunántúli e.ker) megerősítését kéri
121

1-138. szám
Közjegyzőkönyv
122-144. oldal
1846. júl.
1
Számadás vizygálatára kiküldött bizottság: szuperintendens elnöklete alatt  Magyari Kossa Sámuel, Sárközy Kázmér segédgondnokok, Gyenizse József, Rácz Péter, Ötvös Sándor főesperesek, Enzsel Sándor ülnök
122
1846. júl.
2
1. sz.a. kinevezett bizottság jelentése
122
1846. júl.
3
Solti és dunapataji gyül., Buky Ignác özvegye és Balázsfalvi Kiss Julánna kölcsöne
122
1846. júl.
4
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott
122
1846. okt.4-8.
1-138. szám
1846. okt. 4,5,6,7,8-án Kecskeméten tartott közgyűlés
123-144. oldal
1846. okt.
1
Polgár Mihály suoerintendens megnyitja a közgyűlést
123
1846. okt.
2
Kerületi főgondnok betegsége miatt nem jelenhetett meg, Magyari Kossa Sámuel segédgondnok, főgondnoki helyettesnek megválasztatott
123
1846. okt.
3
Felszentelési ünnepély
123-124
1846. okt.
4
Szuperintendens beiktatást felsőbb helyre jelenteni kell
124
1846. okt.
5
Beiktatás megtörtént, Nagy Mihály dunántúli szuperintendenst tanácsbíróvá választották
124
1846. okt.
6
Könyvvizsgálónak váléasztották az egyházi rendből Török Pált és Karika Jánost, a világi rendből Rézső Enzsel Sándort és Warga Jánost
124
1846. okt.
7
Beiktatási ünnepély szövegeinek kinyomtatásának kölktségeinek kifizetésére a pénztárnokot utasítják
124
1846. okt.
8
Küldöttséget neveznek ki a megürült főjegyzői és pénztárnoki hivatalok betöltésére szolgáló ideiglenes szabályok kidolgozására:  Sárközy Kázmér segédgondnok elnöklete alatt, Rácz Péter, Maller Ferenc, Ötvös Sándor főesperesek, Halász Bálint, Patay Pál, Rézső Enzsel Sándor ülnökök
124
1846. okt.
9
Helytartótanács intézvényeit felovassák a-g pontig
124-125
1846. okt.
10
Tiszamelléki e.ker levele a sárospataki senior segélyének ügyéről és a Buttler-féle alapítvány ügyéről
125-126
1846. okt.
11
Tiszamelléki e.ker levele vámosújfalui gyül. segélyezés ügyében
126
1846. okt.
12
Tiszántúli e.ker levele a szigeti iskola- segély, a főiskolai senior és Kőszegi Benjámin süketnéma intézete ügyében
126
1846. okt.
13
Tiszántúli e.k levele Szilágyi Mihály debreceni főiskolában 10 ref. világi fiú részére alapított intézetéről
126
1846. okt.
14
Borsod megye elküldte néhai bárdányi gróf Buttler János 1840-ben erdőtelken írott végrendeletét.  Újabb végrendeletének megszerzésvel Hubai József e.ker-i ülnököt bízzák meg
126
1846. okt.
15
Tolna m. főgondnokhoz írott levele, melyben arról tudósítanak, hogy a megyei főorvos javallatainak életbeléptetését lelkészi pártfogással látják keresztülvihetőnek
126
1846. okt.
16
Beke János Baranya m. főszolgabírájának levele stólafizetés ügyében
127
1846. okt.
17
Losonci egyh. tanácsa segélyt kér templomfelújításra és iskolaépítésre
127
1846. okt.
18
Kósa László felsőbaranyai főesperes válasza az 1845. évi jkv 10. sz.a.  található mindszenti egyh. által ellene tett  panaszra
127
1846. okt.
19
Papi Visolyi János tolnai e.v. gondnokának, mint a Hajós-féle alapítvány kezelőjének számadása
127
1846. okt.
20
Nagy Mihály dunántúli szuperintendens küldi a helytartótanács tévesen hozzá küldött intézvényeit, tudósít arról is, hogy a szuperintendens-beiktatáson elmondott beszédének kinyomtatott példányait küldeni fogja
127
1846. okt.
21
Dunántúli e.ker, hogyan intézkedett a helytartótanács intézvényei ügyében, tarjáni gyül. részére segéylszedésre engedélyt kér
127-128
1846. okt.
22
Sárközy Albert felsőbaranyai segédgondnok felmondása
128
1846. okt.
23
Rácz Péter alsóbaranyai és bácsi főesperes küldi a gyülekezetek kerületi gyűlés határnapjáról szóló véleményét
128
1846. okt.
24
Egyházkerületi főpénztárnok halála után küldöttséget neveznek ki - Hubay József elnöklete alatt, Gyenizse József esperes, Ilkey 
128
1846. okt.
25
8. sz.a. kinevezett küldöttség beszámolója az ideiglenes választási szabályok ügyében
128-129
1846. okt.
26
1846. jul. jkv 11. sz.a. kinevezett küldöttség hivatalos tudósítása a pápai és komáromi iskolák vizsgálatáról
129
1846. okt.
27
Nádor hivatalában töltött 50 évnek ünneplésére tisztelgő küldöttség választása - névsor
129
1846. okt.
28
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 29. sz.a. papi jelöltek vizsgájának új terve. Vélemény a vizsga helyszínéről:  közgyűlés előtt vagy külön bizottság előtt
129
1846. okt.
29
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 34. sz.a. az ezüstpénzben való fizetés ügyében
129-130
1846. okt.
30
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 42. sz.a. hozott határozat a vádlevelek ügyében, melyet az e.v. öörömmel fogad
130 
1846. okt.
31
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 112. sz.a. hozott határozat ügyében 
130
1846. okt.
32
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 113. és 179. sz.a. tárgyalt biztosító levelek ügyében
130
1846. okt.
33
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 114. sz.a. tett végzés, az egyházkerületi rendeletek végrehajtás aügyében
130
1846. okt.
34
Kecskeméti e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 117. és 118. sz.a. az e.ker-i gyűlés Pesten való tartásának, a levéltár és levéltárnok ügyének véleményezéséről
130-131
1846. okt.
35
Kecskeméti e.v. előterjesztése gyöngyösi lp. Nagy István cseréjének ügyében és Tatai Mihály magyarhidasi lp. cseréjének végrehajtásáról 
131
1846. okt.
36
Kecskeméti e.v. előterjesztése Molnár Mihály és Karai László papi segédek német vizsgájáról
131
1846. okt.
37
Kecskeméti e.v. előterjesztése a baranyai e.v. indítványára, miszerint a gondnokokra, esperesekre adott szavazatokat az e.v.-i gyűlésen bontsák fel
131
1846. okt.
38
Kecskeméti e.v. előterjesztése a jászberényi gyül. folyamodványáról, melyben charitativumai elengedését kéri
131
1846. okt.
39
Kecskeméti e.v. előterjesztése a gondnokválasztásról,  Szilassy László halála után Szilassy Györgyöt választották
131
1846. okt.
40
Kecskeméti e.v. elküldte észervételeit a főbb hivatalok betöltésére készült ideiglenes szabályokról
131
1846. okt.
41
Kecskeméti e.v. előterjesztése a kerületi gyűlés helyszínének ügyében
131
1846. okt.
42
Kecskeméti e.v. kéri, hogy a pesti e.v.-t tiltsák el attól, hogy a tisztújítást kebelében tartsa
132
1846. okt.
43
Kecskeméti e.v. előterjesztése a felsőbaranyai e.v. papi özvegyek jótéteményezése ügyében tett javaslattal kapcsolatban
132
1846. okt.
44
Kecskeméti e.v. előterjesztése ifj. Polgár Mihály ülnökké, Tatai András e.v.-i közpénztárnokká való kinevezéséről
132
1846. okt.
45
Pesti e.v. panasza az e.ker szuperintendens-választásnál az e.v. ellen  elkövetett sérelemért
132
1846. okt.
46
Pesti e.v. előterjesztése Kis József és Gyarmathi Károly papi jelöltek német nyelvvizsgájáról
132
1846. okt.
47
Pesti e.v. előterjesztése az alsónémedi gyül. folyamodványáról, melyben néhai Bajó János lp. helyére kér valakit
132
1846. okt.
48
Pesti e.v. előterjesztése a képviseleti rendszer életbeléptetéséeő
132
1846. okt.
49
Pesti e.v. előterjesztése a kisoroszi gyül. lelkészválasztásának ügyében
133
1846. okt.
50
Pesti e.v. előterjesztése a szuperintendens választás ügyében
133
1846. okt.
51
Pesti e.v. előterjesztése a rákoscsabai gyül. lp.-a ellen beadott folyamodásról
133
1846. okt.
52
Solti e.v. előterjesztése a képviseleti renszer ügyében
133
1846. okt.
53
Solti e.v. előterjesztése, miszerint minden e.ker-i gyűlésre Madarassy  László gondnok mellé követtárssul Zilahy Imre főjegyzőt rendelik
133
1846. okt.
54
Solti e.v. előterjesztése az e.v.-i ülnökválasztás eredményéről: Aczél Istvánt, Szeles Lajost, Hajós Menyhértet választották
133
1846. okt.
55
Képviseleti rendszer tervének kidolgozására kinevezett bizottság: Zilahy Imre e.v.-i főjegyző elnöklete alatt Szép István, Pordány János, Ádám György , Bernáth György, Szeles Lajos, Hajós Menyhért
133
1846. okt.
56
Solti e.v. előterjesztése a dömsödi egyh. tűzkármentesítési javaslatáról, melynek az 1845. évi 54. sz.a. olvasható változatát pótló javaslattal kiegészítik
133-134
1846. okt.
57
Solti e.v. jelentést tesz az 1845. évi 116. sz.a alapítványokról és tagosztályokról szóló rendelet szerint  
134
1846. okt.
58
Solti e.v. előterjesztése a szigetszentmiklósi egyh. kéréséről Böszörményi Varga Sámuel özvegye kegyelemévének ügyében
134
1846. okt.
59
Solti e.v. előterjesztése Dobos József alesperes lemondásáról
134
1846. okt.
60
Solti e.v. kéri, hogy a segélyezési kérelmek miatti túlterheltséget orvosolja az e.ker
134
1846. okt.
61
Solti e.v. előterjesztése, miszerint Búzás Pál aljegyző,  e.v.-i pénztárnok előbbi hivataláról lemondott, helyére gyűlésileg Barczay Sámuel dömsödi lp.-t nevezték ki
134
1846. okt.
62
Solti e.v. a kerületi gyűlés helyére és idejére nézve a fennálló gyakorlathoz ragaszkodik
134
1846. okt.
63
Solti e.v. előterjesztése, a tűzkármentesítéshez szükséges becslevelet Lacháza nem küldte be, így a rendeletnek nem tehetnek eleget 
134
1846. okt.
64
Solti e.v. elküldte Kőszegi Benjámin siketnéma intézetére összegyűjtött összeget
134
1846. okt.
65
Solti e.v. előterjesztése: Aczél István, Szeles Lajos világi-, Szép István egyházi ülnökök, Búzás Pál pénztárnok, Barczay Sámuel aljegyző hivatalukra felesküdtek
134
1846. okt.
66
Solti e.v. előterjesztése a nem hivatalnok lelkészek szevezeti jogáról
134
1846. okt.
67
Solti e.v. előterjesztése Szeles Sámuel főesperes, Szabó István e.ker-i és vidéki ülnök haláláról
134
1846. okt.
68
Vértesaljai e.v. előterjesztése az egyházvidekeket illető szavazatok felbontásának módjáról
135
1846. okt.
69
Vértesaljai e.v. előterjesztése Kovács János papi segéd német nyelvvizsgájáról
135
1846. okt.
70
Vértesaljai e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 83. sz.a-i a lelkészek változtatását szükségessé tevő indokok vizsgálatával foglalkozó intézkedés ügyében
135
1846. okt.
71
Vértesaljai e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 112. sz.a.  hozott határozat ügyében
135
1846. okt.
72
Vértesaljai e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 117. és 118. sz.a. az e.ker-i gyűlés Pesten való tartásának, a levéltár és levéltárnok ügyének véleményezéséről
135
1846. okt.
73
Vértesaljai e.v. kéri az e.ker-et, hogy a papi özvegyek kegyelemévének ügyében hozzon határozatot
135
1846. okt.
74
Vértesaljai e.v. sürgeti az e.ker-i hivatali választások módjára történt indítvány beveztését
135
1846. okt.
75
Vértesaljai e.v. előterjesztése a kápolnásnyéki és csapdi egyh.-ról, akik megtagadták a biztosító levelet
135-136
1846. okt.
76
Vértesaljai e.v. előterjesztése az e.ker-i gyűlés időpontját illetően
136
1846. okt.
77
Vértesaljai e.v. előterjesztése Veress Lajos eddigi aljegyző főjegyzővé, Halász Lázár táblabíró világi ülnökké való választásáról
136
1846. okt.
78
Külsősomogyi e.v. sürgeti, gogy a szuperintendensi hivatal törvényesen betöltessék
136
1846. okt.
79
Külsősomogyi e.v. előterjesztése a kiliti egyh. folymodványáról, melyben Szalacsi János őcsényi lp. lemondása után Gál György nagyszékelyi lp.-t kérik
136
1846. okt.
80
Külsősomogyi e.v. előterjesztése a bábonyi egyh. folyamodásáról, melyben néhai Székely Sándor lp. helyére Kaszás Benjámin iregi segédlp-t kérik
136
1846. okt.
81
Külsősomogyi e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv116. sz.a. alapítványokról és tagosztályokról szóló végzésével kapcsolatosan
136
1846. okt.
82
Külsősomogyi e.v. jelenti, hogy Papi Vizsolyi Eduardot, Tolna megye főszolgabíráját világi ülnöknek megválasztották
136
1846. okt.
83
Külsősomogyi e.v. előterjesztése a juti egyh. vádleveléről
136
1846. okt.
84
Külsősomogyi e.v. jelenti, hogy a magyarszékelyi gyül.-be Pór Sándor somi  papi segédet rendelték
136
1846. okt.
85
Külsősomogyi e.v. előterjesztése az 1845. évi jkv 26., 77., 112. sz rendelettel kapcsolatban
137
1846. okt.
86
Külsősomogyi alesperes jelentése legközelebbi e.ker-i gyűlésről 
137
1846. okt.
87
Külsősomogyi e.v. előterjesztése Sári Gábor kiliti lp. özvegyének kegyelemévével kapcsolatban
137
1846. okt.
88
Külsősomogyi e.v. véleménye az egyházvidéki hivatalnokokra érkező szavazatok felbontásával kapcsolatos indítványról
137
1846. okt.
89
Külsősomogyi e.v. véleménye a kegyelemévről szóló indítványról
137
1846. okt.
90
Külsősomogyi e.v. előterjesztése a kiliti egyh. és Cserna István lp. ügyéről
137
1846. okt.	
91
Külsősomogyi e.v. előterjesztése Horvát Gábor ádándi lelkész ügyéről
137
1846. okt.	
92
Külsősomogyi e.v. előterjesztése Varga József kapoli lakos házassági ügyének késedelméről, Porkoláb Dánielt újólag felszólítják
137
1846. okt.	
93
Hőke József főesperes kérdése az iskolai káték szállításáról
137
1846. okt.	
94
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése a besenczi gyül. Páprád leányegyház elleni panaszáról
137-138
1846. okt.	
95
Felsőbaranyai e.v. jelenti, hogy Bekő Gábor gyűdi lp.-t megválasztották özvegyi- és árvai pénztárnoknak, esküjét letette
138
1846. okt.	
96
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése Török János mecskei lp. Czindery László Somogy megye főispánjának kegyes adományáról szóló jelentéséről
138
1846. okt.	
97
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése Szabó Péter baranyai alesperes lelkészözvegyek kegyelemévéről szóló indítványával kapcsolatban
138
1846. okt.	
98
Felsőbaranyai e.v. jelenti, hogy Czorba Sándort, Baranya megyei aljegyzőt e.v.-i ülnöknek választották
138
1846. okt.
99
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése az e.v.-i gondnokok és esperesek választására adott szavazatok felbontásának ügyében
138
1846. okt.
100
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése Gyarmati Károly és a nagyfalui egyh. ügyéről
138-139
1846. okt.
101
Sósvertikei egyh. jelentése, a számára rendelt segély a külső-somogyi e.v.-ről nem érkezett meg
139
1846. okt.
102
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése a papi szerződések, stoláris és egyéb tartozások ezüstben való fizetése tárgyában
139
1846. okt.
103
Márfai egyh. lelkésznek Dömötör Dienest, haraszti káplánt kéri
139
1846. okt.
104
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése, miszerint Mészár János ipacsfai és Varga Ádám kákicsi lp.-ok helyet cseréltek
139
1846. okt.
105
Felsőbaranyai e.v. véleménye az e.ker-i levéltár ügyében
139
1846. okt.
106
Elrendelik, hogy Felsőbaranyán e.v.-en összegyűjtött segélyt - Kőszegi Benjámin siketnéma intézetére - megfelelő helyre küldjék
139
1846. okt.
107
Felsőbaranyai e.v. püspökválasztással kapcsolatos folyamodványa békés úton elintézetett
139-140
1846. okt.
108
Felsőbaranyai e.v. jelenti, hogy Hamar András oldi lp.-t Békési József séllyei lp.-t aljegyzőnek megválasztották
140
1846. okt.
109
Balog Mihály nagyfalui lp. folyamodványa
140
1846. okt.
110
Felsőbaranyai e.v. előterjesztése a siklósi egyh. kéréséről, hogy tanítóját Nagy Istvánt kötelezzék tógaviselésre
140
1846. okt.
111
Alsóbaranyai e.v. előterjesztése a haraszti ekkl. lp. választásáról, Csikós József lemondása után  Nagy Szabó Sándor kórógyi papi segédet választották
140
1846. okt.
112
Alsóbaranyai e.v. előterjesztése laskói egyh. lp.választásáról: néhai Ách László helyében fiát Ách Gedeont választották
140
1846. okt.
113
Mohácsi gyül. kéri, hogy néhai Zsebő János özvegyének megajánlott kegyelemévet az e.ker erősítse meg
140
1846. okt.
114
Hercegszőlősi egyhh. folyamodványa papválasztás ügyében. Szekér Pál lemondása után Vághó László szentlászlói papot kérték, Herczeg Benjámin bajai lp. választották, de az új választás érvénytelenítését kérik
140-141
1846. okt.
115
Alsóbaranyai e.v. véleménye a felsőbaranyai e.v. által a papi kegyelemév kérdéséről tett indítványáról
141
1846. okt.
116
Alsóbaranyai e.v. véleménye a külsősomogyi e.v. által a papi kegyelemév kérdéséről tett indítványáról
141
1846. okt.
117
Alsóbaranyai e.v. felterjesztése Kontra Lajos mohácsi segédlelk. német nyelvvizsgájáról
141
1846. okt.
118
Daróczi és cservenkai ekkl. kérése charitativumai elengedéséről
141
1846. okt.
119
Alsóbaranyai e.v. kerületi levéltárosnak Török Pál pesti lp.-t választja
141
1846. okt.
120
Egyházak véleménye a választási szabályokról
141
1846. okt.
121
Hercegszőlősi egyh. ügye
141-142
1846. okt.
122
Felolvassák a bogádi leányegyh. mindszenti anyaegyh. elleni panaszát
142
1846. okt.
123
Nagykőrösi isk. kebelébe járó két morva diák segélyezését az e.ker pártfogásába ajánlja
142
1846. okt.
124
Varga János nagykőrösi főoktató ABC-jének bevezetését kéri
142
1846. okt.
125
Báthory  Gábor kerületi jegyző bemutatja az általa szerkesztett névtárat
143
1846. okt.
126
Kecskeméti főiskola ügye
143
1846. okt.
127
Nagy Sámuel szabadszállási, Gyárfás Pál halasi, Pordány János fülöpszállási lp. folyamodványa egyházi adó ügyében
143
1846. okt.
128
Nagykőrősi egyhh. kérése lelkészi állásának betöltésére
143
1846. okt.
129
Dunaföldvári egyh. panasza Szilágyi István tanító ellen
143
1846. okt.
130
Hartai leánygyül. folyamodványa, melyben kéri anyagyülekezetté  
143
1846. okt.
131
Belevári Ferenc viszló lp. Szalai Antal kiscsányi lp. elleni ügye
143
1846. okt.
132
Juhász János káplán alkalmazását kéri
143
1846. okt.
133
Fejes Sándor gyüdi tanító kérése papi vizsgájával kapcsolatban
144
1846. okt.
134
Halasi gyül. kérése: mivel Szilágyi Antal káplánt Ságvárra rendes lp.-rá kinevezték Bacsó János segédlelkész kérik kinvezezni
144
1846. okt.
135
Halászi György segédlelkészséget kér
144
1846. okt.
136
Papp György kecskeméti kereskedő Tóth Ferenc vejti lp. elleni adósságlevelét bemutatja
144
1846. okt.
137
Kovács Ferenc lopás által megkárosított tanító segélyt kér
144
1846. okt.
138
Magát megnevezni nem akaró szerző "Magához édesítő" c. munkájának kinyomtatását kéri
144
1847

1847. ápr.6-án Kecskeméten tartott e.ker.-i tudományos bizottsági gyűlés j.k.-ve, kézzel írott
4p
1847. máj.3-9.
1-151. szám
1847. május 3,4,5,6,7,8,9-én, Pesten tartott közgyűlés
145-173. oldal
1847. máj.
1
Egyházi főjegyzőre adott szavazatok felbontása: Báthory Gábor megválasztása
145-146
1847. máj.
2
Világi főjegyzőválasztásra új szavazást rendeltek el
146
1847. máj.
3
Főpénztárnok választásra új szavazást rendeltek el
146
1847. máj.
4
Bajkay Endre világi főjegyző lemondását megújítja
146
1847. máj.
5
Elhatározzák az első aljegyzői hivatal szavazás útján való betöltését
146
1847. máj.
6
Dobos János 2. aljegyző lemond hivataláról
146
1847. máj.
7
Papi jelöltek vizsgálatára kijelölt birák jelentése
147
1847. máj.
8
Török Pál alesperes jelenti, hogy a könyvvizsgálói hivatalt nem vállalja el
147
1847. máj.
9
Helytartótanács intézvényei a-u pontig
147-151
1847. máj.
10
Segédpapok kirendelése (névsor)
151
1847. máj.
11
Püspök által felszentelt lp.-ok: Ách Zsigmond,  Bálint József, Békásy Antal, Boda József, Csikai Imre, Füstös István, Vághó Dániel
151
1847. máj.
12
Tomory Szabó Sándor kecskeméti főiskolai főoktató lemondási folyamodása, kiskunlacházi lelkészi állomást elfogadta
151-152
1847. máj.
13
Határozat, hogy az ekkl. küldöttei a gyűlés 2-3 napján jelenhetnek csak meg 
152
1847. máj.
14
Kerületi főgondnok jelentése, miszerint a világi ülnök-választás jogát továbbra is gyakorolni kívánja
152
1847. máj.
15
Határozat arról, hogy két főbb hivatalt egy személy egyszerre ne viselhessen
152
1847. máj.
16
Közgyűlés időpontjának kérdése
152
1847. máj.
17
Elrendelik, hogy a tudományos bizottság gyűlésének jegyzőkönyvét minden em.-hez küldjék el
152
1847. máj.
18
Dunántúli e.ker levele, melyben Polgár Mihály megválasztását üdvözlik, és a Szalay-féle hagyományról
152
1847. máj.
19
Tiszáninneni e.ker levele, melyben Polgár Mihály megválasztását üdvözlik
153
1847. máj.
20
Tiszántúli e.ker levele, melyben Polgár Mihály megválasztását üdvözlik
153
1847. máj.
21
Dunántúli e.ker levele az áttérések ügyében
153
1847. máj.
22
Tiszamelléki e.ker levele zsinattartás ügyében
153-154
1847. máj.
23
Vizsoly János számadása a gyönki iskolai Hajós alapítványról
154
1847. máj.
24
Tudományos bizottság gyűlésének jegyzőkönyvének 16. pontja a nagykőrösi és kecskeméti tanítóképző ügyéről
154-155
1847. máj.
25
Teleki Sándor hagyománya
155
1847. máj.
26
Szélesi Pál végrendelete felolvastatott az 1845. évi gyűlés jk. 20. pontja szerint
155
1847. máj.
27
1845. évi jkv 26. sz.a. a helytartótanács 1844. ápr. 23.-i 14739 . sz alatt kelt intézvényeinek kérdéseire adott válaszok ügye
155
1847. máj.
28
1845. évi jkv 27. sz.a. kinevezett esküformákat vizsgáló küldöttség helyett újat választanak: Magyari Kossa Sámuel elnöklete alatt, Sárközy Kázmér e.v.-i főgondnok, Hubai József, Enzsel Sándor kerületi tanácsbírák, Báthory Gábor e.ker-i főjegyző és főesperes, Maller Ferenc, Ötvös Sándor főesperes, Keck Dániel, Török Pál alesperes, Dobos János ker. aljegyző, Tomory Szabó Sándor ker. ülnök
155
1847. máj.
29
1845. évi jkv28.sz.a. a pesti főiskolai választmányt a főiskolai terv beadására utasították, ennek beadására újból figyelmeztetik
155
1847. máj.
30
1845. évi jkv 31.sz.a. a cseh és morva ifjak számára gyűlt tőke kamatairól; a pesti egyh. befizette
155
1847. máj.
31
1845. évi jkv 32.sz.a. a pesti egyh. pénztáráról szóló jelentés vizsgálatát rendeli el, a vizsgálat eredményét beadta a küldöttség
 155-156
1847. máj
32
1845. évi jkv 33.sz.a. a 27. sz.a.-i küldöttséget bízzák meg az idős papi segédek alkalmazását tárgyaló tervezet megvizsgálására, nem teljesítették, új küldöttséget neveznek ki
156
1847. máj.
33
1845. évi jkv 40.sz.a. a budai ágenst utasítják az ócsai ekkl. dolgában, a budai ágens jelenti
156
1847. máj.
34
1845. évi jkv 46.sz.a felső-baranyai e.v. magánrendszabályainak vizsgálatára kinevezett bizottság jelentése
156
1847. máj.
35
1845. évi jkv 48.sz.a. a beczefai lp. és zsibóti  fiókegyház fafizetésének ügyében elrendelt vizsgálat; az em.-t újból felszólítják a jelentés megküldésére
156
1847. máj.
36
1845. évi jkv 50.sz.a. megbízzák a főjegyzőt, hogy szorgalmazza a bécsi ágensnél, hogy az egyházi ügyek rövid vázlatát küldje el az e.ker-nek, félreértés támadt, de ígéretet tesz
156
1847. máj.
37
1845. évi jkv 51.sz.a. tűzellleni biztosítás kérdéséről az egyházak véleményét kérik, javaslatot visszavonják
156
1847. máj.
38
1845. évi jkv 77.sz.a. a külsősomogyi e.m kegyelemévről szóló tervezetét véleményezésre kiküldték 
156-157
1847. máj.
39
1845.évijkv 88.sz.a. a képolnásnyéki egyh.-t utasítottták alapítványleveleinek bemutatására, ennek szorgalmazásával megbízzák az em.-i főgondnokot
157
1847. máj.
40
1845. évi jkv101.sz.a. a kémsei fiókegyh. ügyét visszaküldik az em.-hez
157
1847. máj.
41
1845. évi jkv116.sz.a. utasítják a gyül.-et a telekkönyvek hiteles másolatát küldjék a levéltárba. Továbbra is utasítják azokat, akik nem küldték el
157
1847. máj.
42
1845. évi jkv121.sz.a. tárgyalt nagykőrösi folyamodvány ügye
157
1847. máj.
43
1845.évi jkv125.sz.a. tárgyalt Szakács József matyi lp. panaszos folyamodása az új temető kaszálhatási jogáról
157
1847. máj.
44
1845.évi jkv129.sz.a. nagyfalusiak panasza Balogh Mihály ellen, az em. felmentette 
157
1847. máj.
45
1845.évi jkv140.sz.a. Szászi Juliánna szekszárdi  lakos folyamodványa, bevárják az em. tudósítását
157
1847. máj.
46
1845. évi közjk. 2. sz.a. Trattner-Károlyi kötelezvény ügye
157-158
1847. máj.
47
1845. évi közjk. 3.sz. 1.pontja a. utasítás születik báró Podmaniczky Anna végrendeletének  bemutatására, az ügyvédet erre újólag felszólítják
158
1847. máj.
48
1845. évi közjk. 3.sz. 8.pontja a. néhai Padányi László Zsigmond adóssága ügyében a kerületi ügyvéd tudósítását bevárják
158
1847. máj.
49
1845. évi közjk. 4.sz. a. Szabó István nádori  táblabíró számára kölcsönzött pénz kölcsönzését meghosszabítják
158
1847. máj.
50
1846.évi júl.-i jkv 2. sz.a. a felsőbaranyai e.v.-et bízzák meg annak az ügynek a kivizsgálásával, miszerint a püspökválasztáskor a sósvertikei elöljáróság nem írta alá  a szavazatot;  az e.v. tudósítást tesz
158
1847. máj.
51
1846.évi júl.-i jkv 6.sz.a. azözvegyek részére felállítandó intézet tervének kidolgozására kinevezett bizottság jelentése
158
1847. máj.
52
1846.évi júl.-i jkv 11.sz. i.betű a. sukorói lp-nak kiadandó helytartótanácsi intézvényről bevárják a tusítást
158
1847. máj.
53
1846.évi júl.-i jkv 11.sz. y.betű a.  ifj. Vargha Elek kunszentmiklósi diák ügye
159
1847. máj.
54
1846.évi júl.-i jkv 14.sz.a. képviseleti rendszer tervének kidolgozására kinevezett küldöttség jelentése
159
1847. máj.
55
1846.évi júl.-i jkv 17.sz.a. Gyarmathy Károly papi jelölt bizonyítvány ügyének vizsgálatáról Csécsi Imre levelében tudósít
159
1847. máj.
56
1846.évi júl.-i jkv 36.sz.a. kerületi főgondnok feladata a budai ágens figyelmeztetése az e.ker-i határozatokra, püspök megtette helyette
159
1847. máj.
57
1846.évi okt.-i jkv 7.sz.a. a püspöki felszentelő beszédek kinyomtatása és terjesztése 
159
1847. máj.
58
1846.évi okt.-i jkv 9.sz.a. dunaföldvári gyül.-et érintő helytartótanácsi intézvény
159
1847. máj.
59
1846.évi okt.-i jkv 9.sz.a. tusai gyül. segély iránti kérelme
159
1847. máj.
60
1846.évi okt.-i jkv 9.sz.a. kecskeméti isk.-át érintő helytartótanácsi intézvény
159
1847. máj.
61
1846.évi okt.-i jkv 9.sz.a.  aradi gyül.-t segélyezésre ajánlják
159
1847. máj.
62
1846.évi okt.-i jkv 10.sz.a. tárgyalt Buttler-féle alapítványra nézve Vadnay Lajos ügyvéd levele
160
1847. máj.
63
1846.évi okt.-i jkv 14.sz.a. megbízást kap Hubay József e.ker-i ülnök Buttler János újabb végrendelet- másolatának megszerzésere; Hubay a levéltárban elhelyezte 
160
1847. máj.
64
1846.évi okt.-i jkv 17.sz.a. a losonczi gyül. részére érkezett segélyek feljegyzése
160
1847. máj.
65
1846.évi okt.-i jkv 41.sz.a. tárgyalt közgyűlés helyének ügye
160
1847. máj.
66
1846.évi okt.-i jkv 101.sz.a. tárgyalt sósvertikei  segély
160
1847. máj.
67
1846.évi okt.-i jkv 109.sz.a. tárgyalt Balogh Mihály ügye
160
1847. máj.
68
1846.évi okt.-i jkv 125.sz.a. Báthory Gábor megbízása az e.ker-i névtár megszerkesztésére
160
1847. máj.
69
1846.évi okt.-i jkv 127.sz.a. tárgyalt Nagy Sámuel szabadszállási, Pondány János fülöpszállási, Gyárfás Pál halasi lp. panaszos folyamodása
160
1847. máj.
70
1846.évi okt.-i jkv 128.sz.a. nagykőrösi tudósítás az em. szorgalmazására elkészült 
160
1847. máj.
71
Kecskeméti em. előterjesztése a főiskolai vizsgálóbizottság felállításáról: gr. Ráday Gedeon, Sárközy Kázmér,  Kandó József em.-i fő- és algondnokok, Halász Boldizsár táblabíró, Rácz Péter, Nagy Sámuel főesperes, Pordány János alesperes, Szánthó János em.-i ülnök
161
1847. máj.
72
Kecskeméti em. előterjesztése a püspök és jegyzők fizetésének emelésével kapcsolatban
161
1847. máj.
73
Kecskeméti em. előterjesztése az 1846. évi okt.-i jkv 42, 45, 48 sz.a.  a pesti em. külön intézkedéseit is érintő kérdésről
161
1847. máj.
74
Kecskeméti em. előterjesztése az 1846. évi okt.-i jkv 34 sz.a.tárgyalt közgyűlési helyszínről
161
1847. máj.
75
Ókécskei ekkl.-ba Zágoni Albu Ferenc lemondása után Tatay Mihály gyöngyösi lp. választották
161
1847. máj.
76
Keck Dániel külsősomogyi alesperes indítványa, az e.ker nyilvánítson részvétet  József nádor halála miatt és üdvözölje István nádor megválasztását 
161-162
1847. máj.
77
Külsősomogyi em. örömmel fogadja a  az iskolák fölvirágoztatásának tervét tartalmazó püspöki levelet 
162
1847. máj.
78
Külsősomogyi em. sürgeti azon ekkl.-at, akik nem küldték még ben a telekkönyveket
162
1847. máj.
79
1846. évi  júl-i jkv 11/k pont értelmében felkérik az e.ker-et kérjen a Helyatrtótanácstól utasítást arra az esetre, ha a kat. pap nem ad elbocsátó levelet
162
1847. máj.
80
Külsősomogyi em. kijelenti, hogy az 1846. évi okt-i jkv 15. sz. a. tárgyalt Toln megyei főorvos javaslatait
162
1847. máj.
81
Külsősomogyi em. előterjesztése az 1846. évi jkv 41. sz.a. elrendelt em.-i gyűlések ügyében
162
1847. máj.
82
Külsősomogyi em. előterjesztése Szokolay Sámuel csepeli és Horváth Gábor ádándi lp. ceréjéről
162
1847. máj.
83
Felsőbaranyai em. előterjesztése Szabó Péter alesperes főesperessé választásáról
162
1847. máj.
84
Felsőbaranyai em. előterjesztése a választott hivatalnokok hivatalba lépése ügyében 
162-163
1847. máj.
85
Felsőbaranyai em. előterjesztése Cseppán Antal ülnöknek, Somogy m. főszolgabírájának megyei gondnokká választásáról
163
1847. máj.
86
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Nánási Fodor Pál eddigi főjegyzőt alesperesnek választották, esküjét letette 
163
1847. máj.
87
Felsőbaranyai  em. jelenti, a siklósi, okorági, nagyvátyi ekkl. a lelkészözvegyeket kegyelemévben kívánja részesíteni
163
1847. máj.
88
Felsőbaranyai  em. előterjesztése a püspök, főjegyjő, aljegyző fizetéséről
163
1847. máj.
89
Felsőbaranyai  em. előterjesztése a lelkészek által adott biztosítólevelekről
163	
1847. máj.
90
Felsőbaranyai  em. előterjesztése a közgyűlés helyszínéről
163	
1847. máj.
91
Felsőbaranyai  em. előterjesztése a püspök 1846. okt. 18-i levelével kapcsolatban, mely az iskoláztatás támogatását ígéri
163	
1847. máj.
92
Tamás Sámuel nagyharsányi lakos folyamodványa a siklósi gvardián ellen
163	
1847. máj.
93
Szentgyörgyi József besencei anya- és páprádi leányegyh. lp.-nak folyamodványa
164
1847. máj.
94
Alsóbaranyai em. előterjesztése Kármán Pál verbászi lp. alesperessé, Boldizsár Imre sepsei lp. em.-i ülnökké, Kereszthes József feketehegyi lp. em.-i jegyzővé, Gózon Zsigmond pénztárnokká való kinevezéséről
164
1847. máj.
95
Alsóbaranyai em. véleménye a választási szabályokról
164
1847. máj.
96
Alsóbaranyai em. véleménye a Polgár Mihály levelében érintett egyh. igazg. rendszerről
164
1847. máj.
97
Alsóbaranyai em. véleménye a zsinattartásról
164
1847. máj.
98
Alsóbaranyai em. előterjesztése a hercegszőllősi ügyben
164
1847. máj.
99
Alsóbaranyai em. előterjesztése a mohácsi ekkl. papválasztási ügyében - Nagy József
164-165
1847. máj.
100
Alsóbaranyai em. jelenti, hogy Kelecsényi Mihály kopácsi segédlelkészt Szentlászlóra rendes lelkésszé megválasztották
165
1847. máj.
101
Alsóbaranyai em. jelenti, hogy az e.ker-i gyűlésen Ramocsai Markos Pál  segédgondnok, Rács Péter főesperes képviselik az em.-t, ha Ramocsai nem mehet, gróf Teleki Lászlót és Fáy Andrást kérik fel
165
1847. máj.
102
Alsóbaranyai em. véleménye az 1846. évi jkv 15., 41. 71. sz.a. tárgyalt ügyekről
165
1847. máj.
103
Solti em. jelenti Kisjáczi Szeles Sámuel főesperes halála és Dobos József alesperes lemondásával megürült hivatalokra megválasztották Nagy Sámuelt és Pordány Józsefet
165
1847. máj.
104
Solti em. előterjeszti, hogy ezentúl az em. által kiválasztott pontokat terjesztik az e.ker elé
166
1847. máj.
105
Solti em. előterjesztése az aljegyző választás ügyében
166
1847. máj.
106
Solti em. előterjesztése a hartai gyül. folyamodásáról, melyben anyásítását kéri, rendes lelkésznek pedig Rozgonyi Károly eddigi helyettes papot
166
1847. máj.
107
Kunszentmiklósi egyh. folyamodása, melyben Fördős Lajos  kisújszállási lp. kunszentmiklósi lelkésszé való megvalásztását
166
1847. máj.
108
Solti em. jelenti Lacházára  megválasztották Tomory Szabó Sándort
166
1847. máj.
109
Dömsödi egyh. Kovács János tanító káplán helyre újat kér
166
1847. máj.
110
Solti em. kérése az e.ker gyűlés idejének változtatásáról
166
1847. máj.
111
Solti em. előterjesztése az 1846. évi okt. jkv 60. sz.a. tárgyalt nem lelkészek szavazatjogáról szóló végzésről
166-167
1847. máj.
112
Tolnai em.előterjesztése a faddi egyh. folyamodványáról, melyben néhai László Pál lp. helyére Török Józsefet kéri
167
1847. máj.
113
Tolnai em. kegyelemévre ajánlja néhai László Pál volt faddi lp. feleségét 
167
1847. máj.
114
Egyházakat felhívják Varga János neveléstani munkáinak megszerzésére
167
1847. máj.
115
Tolnai em.előterjesztése a dunaföldvári egyházi pénztár ügyében
167
1847. máj.
116
Tolnai em. jelenti, hogy a jövő e.ker-i gyűlésre követül Ötvös Sándor főesperest és Visolyi János segédgondnokot kérték fel
167
1847. máj.
117
Tolnai em.előterjesztése  a papi özvegyi gyámintézet rendeletéről
168
1847. máj.
118
Bölcskei, decsi és gergyeni egyh. charitativumai elengedését kéri
168
1847. máj.
119
Vértelsaljai em. jelenti, hogy a püspöki levél felovastatott, melyben az iskolai rendszer javítása érdekében adakozásra híje fel ezen em.-t
168
1847. máj.
120
Vértelsaljai em. jelenti, hogy Molnár Lőrinc szentpéteri lp.-t a töki egy.-ba rendelték
168
1847. máj.
121
Vértelsaljai em. jelenti, hogy a szentpéteri egyh.-ba Simon István segédlelkészt rendelték
168
1847. máj.
122
Vértelsaljai em. jelenti, hogy Erdélyi István abai lp.-t Velencére, Gál Sándor velencei lp.-t Abára rendelték
168
1847. máj.
123
Vértelsaljai em. jelenti, hogy a pátyi és bodméri alapítványok hiteles másolatát az e.ker-i levéltárba letették
168
1847. máj.
124
Utasítják az em.i képviselőket, hogy az 1846. évi e.ker-i jkv 11. sz. a. intézvényre sürgessék a felírást
168
1847. máj.
125
Vértelsaljai em. előterjesztése az e.ker-i gyűlések helyszínének ügyében
168
1847. máj.
126
Pesti em. előterjesztése a tisztújítás ügyében
168-169
1847. máj.
127
Pesti em. jelenti, Ráday Gedeont em.-i gondnoknak, Gyenizse Józsefet esoperesnek, Török Pált alesperesnek, Szánthó Pált pénztárnoknak, Kontra Jánost jegyzőnek, Kiss Lajost ? megválasztották
169
1847. máj.
128
Pesti em.  kéri az e.ker-t, hogy József nádor halála miatt tett részvétnyilvánítást az em. nevében i tegye meg
169
1847. máj.
129
Pesti em.  kérése az ócsai tagosítás ügyében
169
1847. máj.
130
Némedi egyh. folyamodása i Vörösmarti József  megerősítése ügyében
169
1847. máj.
131
Pesti em.  kérése a rákoscsabai tagosítás ügyében
169-170
1847. máj.
132
Pesti em. az e.ker-i hivatalnokfizetések ügyében
170
1847. máj.
133
Pesti em. előterjesztése at áttérésre vonatkozó utasításról
170
1847. máj.
134
Kosdi egyh. kéri charitativumainak elengedését
170
1847. máj.
135
Tomory Szabó Sándor Laczházára való kinevezése miatt megüresendő kecskeméti főoktatói állás betöltésének ügye
170
1847. máj.
136
Pesti gyül. folyamodása adósságaik ügyében
170
1847. máj.
137
Kinevezik a kecskeméti főiskola  igazgatásának tervét tárgyaló tudományos bizottságot Polgár Mihály lemondása, Szilassy László halála miatt Báthory Gábor e.ker-i főjegyző és főesperest, Szilassy György em.i gondnokot
170-171
1847. máj.
138
Elrendelik, hogy a jegyzői hivatal számára külön pecsétnyomót készítessenek
171
1847. máj.
139
Izsáki gyül. Boldizsár Sándor lp. ellen beadott panaszának kivizsgálására kinevezett küldöttség:  Magyari Kossa Sámuel elnök, Rácz Péter, Maller Ferenc főesperes, Fodor Pál alesperes, Mészáros Benjámin ker. ülnök
171
1847. máj.
140
Pesti főiskola létrehozásán munkálkodó választmány kéri Szőnyi Pál "A Pesten feállítandó prot. praaeparandia terve" c. munka ajánlását
171
1847. máj.
141
139. sz..a. kinevezett küldötség jelentése az izsáki ekkl. ügyében
171
1847. máj.
142
Bátky Károly kecskeméti leáyniskolai tanító ABC-és könyvének további használatát kéri
171
1847. máj.
143
Jászkíséri ekkl. kéi, hogy Molnár Mihály eddigi papi segédet, rectori hivatalában megerősítsék
171-172
1847. máj.
144
Kolmár István volt jászkíséri prédikátor alkalmazást kér
172
1847. máj.
145
Kovács József dunaföldvári lp. folymodása, melyben kéri más állomásra való áthelyezését
172
1847. máj.
146
Szelle Benjámin garéi lp. folyamodása
172
1847. máj.
147
Hiricsi gyül. charitativumainak elengedését kéri
172
1847. máj.
148
Szekszárdi gyül. folyamodása lp. állásának betöltése ügyében
172-173
1847. máj.
149
Kajdocsi egyh. segélyezését az egyházmegyéknek ajánlják
173
1847. máj.
150
Felolvassák a pesti evang. oktatói konferencia folyamodását az iskolai szünidő ügyében
173
1847. máj.
151
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
173


1847.júl.19-én Pesten, júl.20-21-én Kecskeméten tartott választmányi gyűlés a nagykőrösi képezde tárgyában (kézzel írott)
4p
1847. szept.29-30-okt.1.
1-36. szám
1847. évi szept. 29,30. okt. 1-én Pesten tartott közgyűlés
175-185. oldal
1847. szept.
1
Püspök köszöntése névnapja alkalmából
175
1847. szept.
2
Főbb e.ker-i hivatalokra beérkezett szavaztok felbontása gyűlésen kívül, kinevezik a 3 bizottságot 
175
1847. szept.
3
1847. évi máj. jkv 24. sz.a. a nagykőrösi képezde ügyére véleményeket várnak az egyes gyülekezetektől, ennek összegzésére bizottságot neveznek ki: főgondnok és püspök elnöklete alatt Fáy András, Ilkey Sándor, Fényes Elek, Veres Lajos, Peremartoni Nagy Zsigmond, Kiss László, Mészáros Benjámin, Bakos Ambrus,  Kun János, Tomory Szabó Sándor, Fitos Pál, Tatay András, Wargha János, KArika János, KArika Pál, Sípos Imre
175-176
1847. szept.
4
Főherceg üdvözlésére kinevezett bizottság névsora
176
1847. szept.
5
Dobos János péceli lp. és em.-i ülnököt megválasztják országgyűlési prédikátornak
176
1847. szept.
6
2. sz.a. kinevezett bizottságok jelentése, ifj. Polgár Mihályt világi főjegyzőnek, Tomory Szabó Sándor laczházi  lp.-t és kerületi ülnököt első aljegyzőnek választották. A főpénztárnokságra jelölt Keck Dániel és Nagy Sámuel visszaléptek
176
1847. szept.
7
Gyulai Gál István, büssüi birtokos panaszlevelét átadják a somogyi em. alesperesének
176
1847. szept.
8
6. sz.a. tárgyalt szavazatok megsemmisítésével Gyenizse József és Rácz Péter főespereseket bízzák meg
177
1847. szept.
9
Kerületi rendszabályokat vizsgáló  küldöttségbe kinevezik Pordán János alesperest
177
1847. szept.
10
Ifj. Polgár Mihály és Tomory Szabó Sándor letették az esküt és elkezdték jegyzői hivatalukat
177
1847. szept.
11
Elhatározzák a második aljegyzői hivatalra való szavazást
177
1847. szept.
12
Helytartótanács intézményei a-m pontig
177-178
1847. szept.
13
Mária Dorothea válaszlevelének felolvasása, elrendelik az e.ker-i levéltárba való elhelyezését
178
1847. szept.
14
István főherceg levelének felolvasása, elrendelik az e.ker-i levéltárba való elhelyezését
178
1847. szept.
15
Dunántúli e.ker hivatalos levele a ppai főiskola Komáromba való áthelyezésének ügyében
179
1847. szept.
16
Tiszántúli e.ker hivatalos levele az aradi gyül. segélyezésének ügyében
179
1847. szept.
17
Tiszamelléki e.ker hivatalos levele, melyben két határozatát közli a Buttler-féle végrendelet  és a zsinattartás ügyében
179-180
1847. szept.
18
Fehérmegye közönségének levele a tűzkármentesítő intézet ügyében
180
1847. szept.
19
Bemutatják Haubner Máté ágost. hitv. dunántúli e.ker szuperintendensének levelét
180
1847. szept.
20
Fölterjesztették Obernyik László sukorói lp. és Schilling András vadkerti lp. helytartótanácsi intézményre adott válaszát
180
1847. szept.
21a
Kecskeméti em. előterjesztése az em.-i aljegyzőválasztásról: Benedek László em.-i ülnök
180
1847. szept.
21b
Kecskeméti em. előterjesztése az egyházi elöljárók fizetése ügyében, indítványok a kerületi pénztárat illetően
180
1847. szept.
21c
Kecskeméti em. előterjesztése a 71. sz.a.a káplánok ügyében hozott rendszabály ügyében
180
1847. szept.
21d
Kecskeméti em. előterjesztése  az izsáki gyül. lp.-a ellen folyamodványa ügyében
181
1847. szept.
21e
Kecskeméti em. előterjesztése Tordai István volt kecskeméti segédpap gyöngyösi lp-rá való megválasztásáról
181
1847. szept.
22a
Solti em. előterjesztése a nagykőrösi képezde ügyében 
181
1847. szept.
22b
Solti em. előterjesztése a 71. sz.a.a káplánok ügyében hozott rendszabály ügyében
181
1847. szept.
22c
Solti em. előterjesztése az egyházi elöljárók fizetésének -, és a kecskeméti főiskolán e.ker-i közköltségen állítandó új oktatói szék ügyében
181-182
1847. szept.
22d
Solti em. előterjesztése az e.ker-i közgyűlés tartásáról
182
1847. szept.
22e
Solti em. ajánlja a bogyiszlói ekkl. segélykérő folyamodványát
182
1847. szept.
22f
Solti em. előterjesztése a tagosítás ügyében
182
1847. szept.
22g
Foktői egyh. folyamodványa, melyben Thébi Zsigmond eddig lacházi segédlelkész megerősítését kérik
182
1847. szept.
23a
Pesti em.  előterjesztése az egyházi elöljárók fizetésének ügyében
182
1847. szept.
23b
Némedi egyh. folyamodványa, melyben kérik Veresmarthy József segédlelkészt rendes lelkészi hivatalában megerősíteni
182-183
1847. szept.
23c
Rákoscsabai ekkl-ban megválasztották Juhász János tótfalusi lp.-t
183
1847. szept.
24a
Vértesaljai em. előterjeszti Vörös Lajos eddigi főjegyző alesperessé választását
183
1847. szept.
24b
Pesti em. előterjesztése a 71. sz.a.a káplánok ügyében hozott rendszabály ügyében
183
1847. szept.
24c
Pesti em. előterjesztése a püspök és főjegyző fizetésének ügyében
183
1847. szept.
24d
Pesti em. előterjesztése az e.ker pénztár ügyében
183
1847. szept.
25a
Pesti em. előterjeszti, Faddra Vámos Dániel hidasi lp.-t, Hidasra Török József dabi segédlekészt választották
183
1847. szept.
25b
Pesti em.  a 71. sz. statutumot megerősíteni kívánja
183
1847. szept.
25c
Pesti em. az e.ker-i hivatalnokok tisztelet-díjának ügyében
183
1847. szept.
26a
Felsőbaranyai em. jelenti, világi ülnöknek Kossa László m.-i eküdtet megválasztották
183
1847. szept.
26b
Felsőbaranyai em. választások ügyében
183
1847. szept.
26c
Felsőbaranyai em. a kecskeméti főiskola új tanári állásának ügyében
183-184
1847. szept.
26d
Felsőbaranyai em. a 71. rendszabály ügyében
184
1847. szept.
26e
Felsőbaranyai em. a sósvertikei ekkl. folyamodványának ügyében
184
1847. szept.
27a
Alsóbaranyai em. az e.ker-i hivatalnokok fizetésének ügyében
184
1847. szept.
27b
Alsóbaranyai em. az e.ker-i gyűlések helyszínének ügyében
184
1847. szept.
27c
Alsóbaranyai em. a 71. rendszabály ügyében
184
1847. szept.
28a
Külsősomogyi em. az e.ker-i hivatalnokok fizetésének ügyében
184
1847. szept.
28b
Külsősomogyi em. a 71. rendszabály ügyében
184
1847. szept.
29
E.ker-i hivatalnokok fizetésének ügyét később tárgyalják
185
1847. szept.
30
71. sz. rendszabály ügyében beérkezett megyei véleményeket a vizsgáló bizottságnak átadják
185
1847. szept.
31
Segédlelkészek kinevezése
185
1847. szept.
31a
Alsóbaranyai Daróczra Ách Zsigmon helyettes főiskolai tanár helyére Gyarmathy Károly
185
1847. szept.
31b
Felsőbaranyai Szabolcsra Munkácsy Albert eddig foktői helyettes lelkész
185
1847. szept.
31c
Laczházára Thébi Zsigmond helyére Baki JÁnos
185
1847. szept.
31d
Pesti em.-i Tóthfaluba Juhász János helyére Kiss Károly eddig alsónémedi helyettes lelkész
185
1847. szept.
31e
Szalkszentmártoni üres hely betöltését  kérik a püspöktől
185
1847. szept.
32
Lelkészeket újólag felszólítják, hogy segédlelkészükről félévenként küldjenek jelentést
185
1847. szept.
33
Tiszamelléki e.ker segélyezésre ajánlja a szántói gyülekezetet
185
1847. szept.
34
Pesti em. előterjesztése a felügyelői hivatal eltörlésének ügyében
185
1847. szept.
35
Megbízzák Polgár Mihályt a budai ágenst érintő ügyek intézésével, mivel Pokoláb Dániel többszöri felszólításra sem küldi az évi tudósítást
185
1847. szept.
36
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
185
1847
1-9. szám
1847. évi 2. Közjegyzőkönyv
186-187. oldal
1847
1
Réső Ensel Sámuel táblabíró, mint az özvegyek pénztárának ideiglenes kezelőjének tudósítása, egyben Keck Dánielt felkérik, továbbiakban ő legyen az ideiglenes kezelő
186
1847 
2
Gróf Ráday Gedeon kérelme, hogy testvére gróf Ráday László ellen indított csődpert szüntesssék meg, adósságait ő kifizeti
186
1847 
3
Laczháza 400 pft kölcsönt kér templomjavításra
186
1847
4
Szadai egyh. charitativumai elengedését kéri
186
1847
5
Tomory Szabó Sándor "Magyar nyelvtan" és Földrajz s történetirat elemi" c. tankönyvének kinyomtatására 200 pft kölcsönt kér
186
1847
6
Szeles Lajos e.keri ügyvéd jelentése az e.ker peres ügyeiről  1-8 pontig
186
1847
7
Helyettes főpénztárnok jelenti, hogy az elnöki zsöllyeszéket gróf Széki Teleky Sámuel fizette ki
187
1847
8
Néhai Körmendi Gábor verebi lp. özvegyének és Kovács Ferenc iskolatanítónak segélykérő folyamodványa
187
1847
9
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
187


1848. máj.
1-121. szám
1848. máj. 15. és több következő napjain tartott közgyűlés jegyzőkönyve
189-207. oldal
1848. máj.
1
gr. Teleki Sámuel világi elnök megnyitó beszéde, 
189
1848. máj.
2
Markos Pál bács-baranyai segédgondnok indítványozza gr Teleki László tanácsbíróvá választását
189
1848. máj.
3
E.ker-i főpénztárnokra és a 2. aljegyzőre érkezett szavazatok felbontására kinevezett bizottság: Magyari Kossa Sámuel em.-i gondnok, Pordán János alesperes, Kálmándy Pap József, Varga János e.ker-i ülnökök, Végheli Zsigmond t.bíró, Seres Lajos lp.
190
1848. máj.
4
3. sza. kinevezett bizottság jelenti, Keck Dánielt főpénztárnoknak, peremartoni Nagy Zsigmondot 2. aljegyzőnek megválasztották
190
1848. máj.
5
Papi jelöltek vizsgáztatására kijelölt bizottság jelentése a vizsgáról
190
1848. máj.
6
Felolvassák Eötvös Károly közoktatási és kultuszminiszter 1848. ápr. 27-i 12. sz.a. kiadott körlevelét az egyházi és iskolai reformokról tartandó értekezlet tárgyában
190-191
1848. máj.
7
Felolvassák Eötvös Károly közoktatási és kultuszminiszter 1848. ápr. 24-i 2-7. sz.a. kelt rendeletét az iskolai év korábbi befejezése ügyében
191
1848. máj.
8
Felolvassák Eötvös Károly közoktatási és kultuszminiszter 1848. ápr. 24-i 8. sz.a. kelt rendeletét a szám szerinti osztályzás megszüntetésének tárgyában
191-192
1848. máj.
9
Felolvassák Eötvös Károly közoktatási és kultuszminiszter 1848. máj. 5-i 35. sz.a. kelt rendeletét a pécsi lyceumból kizárt tanulók névsorának köröztetése ügyében
192
1848. máj.
10
Felolvassák Eötvös Károly közoktatási és kultuszminiszter 1848. máj. 10-én kelt körlevelét a néppel foglalkozók felelőssége tárgyában
192
1848. máj.
11
Felolvassák a Helytartótanács intézményét, melyben gr. Battyáni Kázmér és Keglevics Auguszta gr. Szapáry Antal nejének házasságáról kérnek nyilatkozatot
192-193
1848. máj.
12
Felovassák a Helytartótanács köröztetésre szánt  intézményét, mely szerint Zima Antal folytathatja tanulmányait
193
1848. máj.
13
Felolvassák a Helytartótanács intézményeit (csak szám szerint sorolják fel)
193
1848. máj.
14
Felolvassák a Tiszántúli e.ker hivatalos levelét, melyben Dobos János péceli lp. országgyűlési lelkésszé való kinevezéshez hozzájárul
193
1848. máj.
15
Felolvassák a Tiszántúli e.ker hivatalos levelét, melyet a protestáns felekezet védelmében a rendekhez intézett, egy 10 pontból álló kérelemlevéllel együtt
193
1848. máj.
16
Felolvassák a Tiszántúli e.ker hivatalos levelét a pesti egyház segélyezésének kihirdetéséről
193
1848. máj.
17
Felolvassák a Tiszamelléki e.ker hivatalos levelét az egyházi és iskolai reformokról tartandó értekezlet ügyében
193-194
1848. máj.
18
Felolvassák Nagy Sámuel morvaországi ref. püspök Polgár Mihályhoz intézett levelét, melyben felajánlja, hogy szívesen küld németül, ill. tótul beszélő papot a német és tót ajkú gyülekezetekbe
194
1848. máj.
19
Forrai ferenc erdélyi pénztárnok tudósítása iskolasegélyek ügyében
194
1848. máj.
20
Erdélyi helv. hitv. követők egyházi főtanácsa iskolasegéylek ügyében
194
1848. máj.
21
Barkassy Imre ágens  az udvari kancellária megszűnésének ügyében
194
1848. máj.
22
Porkoláb Dániel ágens bemutatja a volt királyai helytartótanácsnál előforduló e.ker-eket érintő tárgyak jegyzékét
194
1848. máj.
23
Papi segédek kinevezése (névsor)
195
1848. máj.
24
Pesti ref. templomban a püspök által felavatták: Virág Lajos, Boros Péter, Dankó Imre, Fejes Sándor, Mocsi Antal, Morvai LAjos, Szűcs József papi jelölteket
195
1848. máj.
25
1847. évi jkv 22.sz.a. kinevezett küldöttség jelentése az egyház belszerkezetét és  képviseleti rendszerét érintő határozatokról
195
1848. máj.
26
néhai Szélesi Pál végrendeletét minden évi közgyűlésen felolvassák
195
1848. máj.
27
1847. évi jkv 32. sz.a. megbízott küldöttség jelentése az idős papi segédek alkalmazásáról
195
1848. máj.
28
1847. évi jkv 29. sz.a kinevezett küldöttség jelentése az esküformák és e.ker-i szabályok kiigazításának vizsgálatáról
195-196
1848. máj.
29
1847. évi jkv 35. sz.a. felszólított felsőbaranyai em. jelentése a beczefai lp. fizetésének ügyében
196
1848. máj.
30
1847. évi jkv 39. sz.a. felsőbaranyai em. főgondnokát megbízták hogy a kápolnásnyéki ekkl.-t  alapítványlevelének beadására utasítsa
196
1848. máj.
31
1847. évi jkv 45.sz.a. felszólított felsőbaranyai em. tudósítása Szászi Julianna folyamodványának ügyében
196
1848. máj.
32
1847. évi jkv 51. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése a papok és tanítók özvegyeinek felállítandó intézet tervéről 
196
1848. máj.
33
1847. évi jkv 16. sz.a.-i rendelése az aradi ekkl segélyezésének kihirdetéséről
196
1848. máj.
34
1847. évi jkv 33. sz.a. a szántói ekkl. segályezését erre az évre halasztották
196
1848. máj.
35
Polgár Mihály főjegyző a budai ágenst illető ügyek ideiglenes folytatására megbízták, jegyzőkönyvét bemutatja
196
1848. máj.
36
1847. évi jkv 138. sz.a. pecsét készítését indítványozták a világi főjegyzői hivatal számára, az indítványt elfogadták
196-197
1848. máj.
37
Kecskeméti főiskolai oktatóválasztásra kijelölt bizottság: e.ker 2 elnöke, Báthory Gábor e.ker-i főjegyző és főesperes, Nagy Sámuel főesperes, Pordán János, Török Pál alesperesek, Réső Ensel Sámuel, Szeles Lajos ülnökök, kecskeméti ekkl. két küldöttje
197
1848. máj.
38
Báthory Gábor főjegyző általa szerkesztett és 500 példányban kinyomtatott Egyházi Névtárt bemutatja
197
1848. máj.
39
 Egyes em. indítványa, miszerint az Agentia név alatt befolyt pénzösszeget az illető em.-ék részére adják vissza
197
1848. máj.
40
E.ker kéri, hogy a pesti lelkésznek, - miután az országgyűlést ezentúl Pesten fogják tartani - az országyűlési papi fizetést állandóan fizessék
197
1848. máj.
41
1847. évi jkv 13. sz.a. hozott határozatának, miszerint az ekkl-i küldöttek a közgyűlés 2. vagy 3. napján jelenjenek meg, kihirdetését elrendelik
197
1848. máj.
42
E.ker újólag törvénnyé teszi, hogy a sátoros ünnepek csak két napig tarthatnak
197
1848. máj.
43
Bácsbaranyai em. a felállítandó tanítóképző ügyében  a solti em. nyilatkozatát fogadta el
198
1848. máj.
44
Bácsbaranyai em. az e.ker-i pénztár ügyében
198
1848. máj.
45
Bácsbaranyai em. a templomot építő újvidéki ekkl. ügyében
198
1848. máj.
46
Vörösmarti ekkl. kéri charitativumai eltörlését
198
1848. máj.
47
Bácsbaranyai em. jelenti, hogy az e.ker-i gyűlésre képviselőkül megválasztották: Rácz Péter főesperest, Ramocsai Markos Pál segédgondnokot, hanem tud megjelenni, gróf Széki Teleky Lászlót
198
1848. máj.
48
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Balog Mihályt em.-i főjegyzőnek, Belevári Ferencet ülnöknek megválasztották
198
1848. máj.
49
E.ker-i rendelet: alapítványi levelek, telekkönyvi hiteles kivonatok beküldése
198
1848. máj.
50
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy a tudományos bizottság munkáját a véleményeiket beküldő ekkl. helyeslik
198
1848. máj.
51
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy a pap- és tanítóözvegyek intézetének tervét az em.-vel nem közölték
198
1848. máj.
52
Felsőbaranyai em. a sósvertikei ekkl. részére külsösomogyi em.-ben összegyűjtött pénz ügyében, vizsgálatra Nánási Fodor Pált megbízták
198
1848. máj.
53
Felsőbaranyai em. a kecskeméti és kőrösi iskolák egyesítési tervében a solti em. véleményében osztozik
198
1848. máj.
54
Felsőbaranyai em. jelentése lelkészválasztásokról, lelkészcserékről (névsor)
198-199
1848. máj.
55
Felsőbaranyai em. a hiricsi ekkl.-t segélyezésre és évi charitativumainak elengedésére ajánlja
199
1848. máj.
56
Felsőbaranyai em.  a bogádi leányegyház anyásítási kérelmének ügyében
199
1848. máj.
57
Kecskeméti em. hivatalos előterjesztése a 2. sz a. tárgyalt kecskeméti másodlelkész- választásról, Mihó Lászlót rendes lelkészül kinevezték
199
1848. máj.
58
Kecskeméti em. a papi-özvegyi-árva pénztár ügyében
199
1848. máj.
59
Kecskeméti em. a 8. sz.a az egyházkerületet zsinat-tartásra kéri fel
199
1848. máj.
60
Kecskeméti főesperes jelenti, hogy Sziládi LÁszló eddig jászkíséri és Szilágyi LÁszló eddig ságvári lelkész halasi és jászkíséri meghívására az engedélyt kiadta
199
1848. máj.
61
Pesti em. a kecskeméti és kőrösi iskolák egyesítésének ügyében
199
1848. máj.
62
Pesti em. jelenti, hogy Vörösmarthi József  némedi lp.-t Kiss KÁroly segédpapnak fizetendő 260 ft. ügyében elmarasztalták
199
1848. máj.
63
Pesti em. jelenti, hogy Illés Dániel eddigi papihelytartót az óbudai egyh.-ban megválasztották
199
1848. máj.
64
Pesti em. Virág Lajos segédpapot az e.ker figyelmébe ajánlja
199
1848. máj.
65
Solti em. előterjeszti a dunapataji és bogyiszlói ekkl. folyamodványát, melyben charitativumai elengedését kérik
200
1848. máj.
66
Solti em. előterjesztése Balla István dunavecsei tanító ügyében, róla az e.ker időről időre tudósítást kér
200
1848. máj.
67
Solti em. jelenti, hogy Újlaki István volt fülöpszállási oktató Dömötör István halálával megürült dabi egyházba áttétett
200
1848. máj.
68
Solti em. javaslatai az iskolák rendezéséről
200
1848. máj.
69
Solti em. a hartai egyh. anyaegyházzá alapításának ügyében
200
1848. máj.
70
Solti em. előterjesztése a dömsödi egyh. folyamodásáról, amelyben Kovács János tanító segédlelkész elhelyzését kéri
200
1848. máj.	
71
Solti em. jelenti, hogy Uszódon, Szeremlén új iskolák nyíltak
200
1848. máj.
72
Solti em. a megyei nyugpénzes intézetek e.ker-vel való egysítését nem tartja célszerűnek
200
1848. máj.
73
Solti em. a képviseleti rendszer és az e.ker-i pénztárnok ügyében hozott véleményét előadja
200
1848. máj.
74
Solti em. a nagykőrösi és kecskeméti iskolák tanítóképzővé való egyesítését elveti
200
1848. máj.
75
Solti em. a pesti lp. fizetésének pótlásáról fölvilágosítást kér
200-201
1848. máj.
76
Solti em. az anyakönyvekhez használt rovatos nyomatíveket kér
201
1848. máj.
77
Solti em. felhívja az egyháztanács figyelmét a minisztériummal való, tanácskozás alapjául szolgáló kérdésekre 
201
1848. máj.
78
Külsősomogyi em. jelenti, hogy Hőke József főesperes lemondott, hivatalára választást írtak ki
201
1848. máj.
79
Külsősomogyi em. felkéri az e.ker-t zsinat-tartásra
201
1848. máj.
80
Külsősomogyi em. a kerületi gyűlésre képviseőül megválasztotta: gróf Széki Telelki Lászlót, Magyary Kossa Józsefet, Kálmándi Józsefet, Nagy Zsigmondot
201-202
1848. máj.
81
Külsősomogyi em. jelenti, hogy az ádándi egyh. lelkészének megválasztotta Parrag Jánost
202
1848. máj.
82
Külsősomogyi em. jelenti, hogy Keck Dániel alesperest megválasztották főesperessé
202
1848. máj.
83
Külsősomogyi em. a képviseletei rendszer, és a kecskeméti és kőrösi iskolák egyesítésének ügyében
202
1848. máj.
84
Tolnai em. jelentése új pecsétjéről
202
1848. máj.
85
Tolnai e.m jelenti, hogy tanácsbírákul megválasztották gróf Széki Teleki Lászlót,  és Vizsolyi Gusztávot
202
1848. máj.
86
Tolnai e.m jelenti, hogy Horváth Pál főjegyzőt alesperesnek választották
202
1848. máj.
87
Vizsolyi Zsigmond, a Hajós-féle Alapítvány kezelőjének jelentése
202
1848. máj.
88
Tolnai em. jelenti, hogy e.ker-i képviselőknek megválasztotta Vizsolyi János segédgondnokot, Ötvös Sándor főesperest, Vizsolyi János betegsége miatt helyére gróf Széki Teleki Lászlót
202
1848. máj.
89
Tolnai em. gróf Széki Teleki Lászlót tanácsbírónak kívánja kineveztetni
202
1848. máj.
90
Vértesaljai em. jelenti, hogy Nagy Istvánt megválasztották em.-i jegyzőnek
202
1848. máj.
91
Vértesaljai em. jelenti, hogy Iváncsa fiókegyház anyaegyház lett
202
1848. máj.
92
Vértesaljai em. a nagykőrösi és kecskeméti iskolák összevonásának ügyében a solti em. véleményét osztja
202
1848. máj.
93
Vértesaljai em. jelenti, hogy a biai papi hivatalt Vörös Bálint gárdonyi lp., a gárdonyi hivatalt Kiss Károly tótfalusi segédlelkész  tölti be
203
1848. máj.
94
E.ker-i gyűlés döntést kér az em.-től 71. statutum eltörléséről
203
1848. máj.
95
Elrendelik a magyar köriratú pecsétnyomókat
203
1848. máj.
96
Felsőbaranyai em. 24 lelkészének folyamodása, amelyben kéri az e.ker-t, hogy 
203
1848. máj.
97
Pesti gyül. jelentése az 1847. évi 146. sz.a. hozott határozat szerinti segély ügyben 
203
1848. máj.
98
Pesti egyh. a protestáns főiskola ügyében
203
1848. máj.
99
Ceglédi gyül. folyamodványa a gyül. kebelében történt zavargások ügyében
203-204
1848. máj.
100
Izsáki lp. ügye
204
1848. máj.
101
Kórógyi anya- és tardincai leánygyül. folyamodványa Györke István papisegéd ügyében 
204
1848. máj.
102
Kémesi egyh. kérelme Vágó Dániel harkányi káplán kinevezése ügyében
204
1848. máj.
103
Kölesdi egyh. folyamodványa, melyben kéri, hogy arra az évre mikor nem volt lelkésze a papi díj fizetése alól felmentést kapjon
204
1848. máj.
104
Monori egyh. kérelme Szabó Pál segédtanító ügyében
204
1848. máj.
105
Monosokori leányegyh. kéri okorági anyaegyh.-tól való elválasztását
204
1848. máj.
106
Seregélyesi egyh. folyamodványa Kovács János rendes lelkésznek való kinevezése ügyében
204-205
1848. máj.
107
Tésenfai leányegyh. kéri szaporcai anyaegyh.-tól való elválasztását
205
1848. máj.
108
Szekszárdi gyül. panasza a lelkészválasztással kapcsolatban
205
1848. máj.
109
Tinnyei egyh. folyamodványa Verebről odarendelt Czeglédi Mihály lp. és az általa választott Csúthi Zsigmond ügyében
205
1848. máj.
110
Veresegyházi gyül. folyamodványa, amelyben panaszolják, hogy belső hivatalnokaiknak nincs földjük, ennek orvoslását és a közös temető aránylagos használatának kieszközlését kérik 
205
1848. máj.
111
Dömény Sándor karénekes könyvének ügye
205-206
1848. máj.
112
Vörösmarthi József némedi lp. levele, - akit 260 ftr-tal elmarasztalt az e.ker -amelyben  Kiss Károly részére felajánl 106 frt kápláni díjat
206
1848. máj.
113
Felolvassák Krob Mária némedi özvegy papné Vörösmarthi József elleni folyamodványát
206
1848. máj.
114
Dömötör István volt dabi lp. özvegyének folyamodványa
206
1848. máj.
115
Szelle Benjámin garréi lp. folyamodványa fizetése ügyében
206
1848. máj.
116
Várady Ferenc veresmarti lp. folyamodványa, melyben kéri, hogy vejét, Paczolai József nemeskei papi helyettest mellé rendeljék
206
1848. máj.
117
Munkácsi Sándor papi segéd ügye
206
1848. máj.
118
Csötönyi Márton számvetéstani és mezőgazdálkodási számolástanát ajánlja
206
1848. máj.
119
Sedivi József segédpapok közé való felvételét és hivatalt kér
206-207
1848. máj.
120
Kolmár István volt jászkiséri lp. papi helyet kér
207
1848. máj.
121
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
207

1-15
1848. évi közjegyzőkönyv
207-09
1848. máj.
1
Keck Dániel főpénztárnok bizotsítékot ajánlj fel, az 1846. évi közjegyzőkönyv 2. sz. a. hozott határozat szerint . Ennek kivizsgálására kinevezik: Sárközy Kázmér em.i gondnok elnöklete alatt, Kálmándi PAp József felsőnyéki, Farkasdi KÁroly kápolnásnyéki lp.-t
207
1848. máj.
2
E.ker-i főpénztárnok számadását vizsgáló bizottság kinevezése: Báthory Gábor e.ker-i főjegyző, Magyari Kossa Sámuel em.-i gondnok, Maller Ferenc, Szabó Péter főesperesek, Fodor Pál alesperes, Réső Ensel Sándor, Karika János e.ker-i ülnökök
207
1848. máj.
3
Felolvassák a kerületi pénztár kivizsgálására kinevezett bizottság jelentését
207
1848. máj.
4
Pesti egyh. adósságának elengedésére véleményt kérnek az egyes gyülekezetektől
207
1848. máj.
5
Főpénztárnoknak adott pótutasítások a-d pontig
207-208
1848. máj.
6
Dobos János országgyűlési lp. költségének megosztására felszólítják a többi e.ker-t
208
1848. máj.
7
Papok és özvegyek özvegyei számára alapított pénztárba be nem fizetett 37 frt beszédésére felszólítják az espereseket
208
1848. máj.
8
Felolvasák Beleznai Miklós özvegyének, Podmaniczki Anna Mária végrendeletének 15. pontját
208
1848. máj.
9
E.ker-i ügyvéd szóbeli jelentése
208
1848. máj.
10
Világi főjegyző az e.ker-i közbútorokról tesz jelentést
208
1848. máj.
11
Péli József fülöpszállási lakos 300 ezüst frt kölcsönt kér
208-209
1848. máj.
12
Székeli István fülöpszállási lakos 200 ezüst frt kölcsönt kér
209
1848. máj.
13
Szabó József, Hagymási Péter, LÁszló György özvegye, Kovács Sámuel árva leánya, Devecseri István, CSepregi István volt tanítók, Tót János tanító özvegye, Finta Erzsébet segélyt kér
209
1848. máj.
14
Kovács Ferenc hivatalnélküli tanító segélyt kér
209
1848. máj.
15
Jegyzőköny felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
209
1848. aug.26; szept.6.
1-15. szám
1848. aug. 26-án és szept. 6-án Pesten tartott kis gyűlés jegyzőkönyve
211-214. oldal
1848. aug.26.
1
Felolvassák a vallás- és közoktatási miniszter 1848. évi 1181.sz. rendeletét és a szekszárdi lp. Pap Antal elmozdítása iránti folyamodványát
211
1848. aug.26.
2
Felolvassák Eötvös József 1848. jú, 6. 1432.sz rendeletét Pap Antal  szekszárdi lp. mozdítása kapcsán
211
1848. aug.26.
3
Felolvassák Lónyai Gábor prot. egyh. osztály főnökének rendeletét Német József és Szeremlei Péter, Pap Antal szekszárdi lp. elmozdítására tett folyamodványuk kapcsán
211
1848. aug.26.
4
Felolvassák a szekszárdi egyh. folyamodványát Pap Antal lp. elmozdítása ügyében. Az ügy kivizsgálására bizottságot neveznek ki: Magyari Kossa Sámuel em.i gondnok, Pordán János alesperes, Tomori Szabó Sándor e.ker-i jegyző
211-212
1848. aug.26.
5
Felolvassák Eötvös József 1848. máj. 19. 668. sz. rendeletét a segédpapok és tanítók szavazati jogot kérő folyamodványuk ügyében
212
1848. aug.26.
6
Felolvassák Lónyai Gábor prot. egyh. osztály főnökének rendeletét, melyben Csizmadi Gergely volt kecskeméti tanítót kisebb iskolában való alkalmazásra vagy segélyre ajánlja 
212-213
1848. aug.26.
7
Felolvassák Eötvös József 1848. júl. 18. 2958. sz. körlevelét, amely szerint a gimnáziumokban és felsőbb taninéntezetekben a következő tanév nov. 1-én kezdődik 
213
1848. aug.26.
8
Felolvassák Eötvös József 1848. aug.17. 4162. sz. intézményét, amelyben segélygyűjtésre szólít az ócsai templomtető- javítás céljára
213
1848. aug.26.
9
Helytartótanács intézménye szerint a 2db József nádor érdempénz az e.ker-hez megérkezett és a kecskeméti főisk. régipénz- tárában elhelyezték
213
1848. aug.26.
10
Felolvassák Eötvös József 1848. máj.6.1281. sz.rendeletét a papi jövedelem- összeírás ügyében - teljes szöveg
214
1848. aug.26.
11
Felolvassák Eötvös József 1848. máj.12.1327.sz. rendeletét népiskolai állapoto összeírása ügyében - teljes szöveg
214
1848. szept.6.
12
Német Józseg szekszárdi gondnok és a gyül képviselői nyilatkozata, amelyben a PAp Antal lp. ügyében kirendelt bizottság munkáját szükségtelennek látják
214
1848. szept.6.
13
Csötönyi Ferenc és 11 szekszárdi presbiter levele Német József és Nyírő János elöljárók ellen
214
1848. szept.6.
14
Tóth Mihály meghívását a kecskeméti főtanoda megüresedett tanári állására a közgyűlés elfogadja
214
1848. szept.6.
15
Előterjesztik a tiszántúli e.ker közgyűlési jkv-nek részletes határozatokat tartlamazó kivonatát
214
1849. júl.2.
1-12. szám
1849. júl. 2-án Pesten tartott közgyűlés jegyzőkönyve
216-220. oldal
1849. júl.2.
1
Polgár Mihály elnöki beszédében felhíja a közgyűlést, hgy csak a legfontosabb tárgyakat vegyék föl, püspököt felkérik, hogy a jövőben kormányozza az e.ker-t
216
1849. júl.2.
2
Bajó József, BAranyás LAjos, Kálmán Ferenc papi vizsgát tett, lelkész gyakornoki állomásra soroltatnak
216-217
1849. júl.2.
3
Megüresedett papi állomások ügye
217
1849. júl.2.
3a
Vértesaljai em. jelenti, Sukoróra Obernyik László lp. halála után Obernyik Eduard segédpapot  kérik megerősíteni
217
1849. júl.2.
3b
Vértesaljai em. jelenti, Seregélyesre Kovács János helyettes lp. kérik megerősíteni
217
1849. júl.2.
3c
Kecskeméti em. jelenti, Mihó László segédpapot rendes papnak kérik megerősíteni
217
1849. júl.2.
3d
Solti em. jelenti, Tomory Szabó Sándor lp.-t Dunapatajra, a megüresedett Laczházára Vörös Jánost kérik megerősíteni
217
1849. júl.2.
3e
Pesti em. jelenti, hogy Egressy Galambos Sámuel monori lp. halála után Molnár Pál segédpapot rendes lelkészül megválasztották
217
1849. júl.2.
3f
Tolnai em. jelenti, Bátára Gyarmathy Károlyt rendes lelkésznek kinevezik
217-218
1849. júl.2.
3g
Felsőbaranyai em.-ben a czúni gyűl-ben Fejes Sándort megválazstották, a kegyelem évben fél fizetésre
218
1849. júl.2.
3h
Külsősomogyi em.-ben az iregi gyül.-ben Munkácsi Albert szaporcai lp. és Mocsi Antal  a két jelölt, elrendelik, hogy Munkácsi kizárásával újabb választást írjanak ki
218
1849. júl.2.
4
Munkácsi Albert szaporcai lp. ügye
218-219
1849. júl.2.
5
Segédpapok és lelkészgyakornokok  kirendelése - névsor
219
1849. júl.2.
6
Bemutatják a vörösmarti ekl. alapítványlevelét
219
1849. júl.2.
7
Világi főjegyző évi fizetésének ügye
219-220
1849. júl.2.
8
Szeles Lajos lemondása után ideiglenes kerületi ügyésszé a világi főjegyzőt nevezik ki
220
1849. júl.2.
9
1848. évi 66. sz.a.-i rendelés szerint Zilahi Imre dunavecsei lp. elküldte Balla István segédpapról hivatalos jelentését
220
1849. júl.2.
10
Csorba Krisztina László György lp. özvegye, Kőrösi Terézia Szabó József lp. özvegye és Kúp Júliánna Körmöndi Gábor lp. özvegye segélyt kér
220
1849. júl.2.
11
Csizmadia Gergely, Kovács Ferenc volt tanítók segélyt kérnek
220
1849. júl.2.
12
Ugron István nagyenyedi em. főgondnoka Aranyosszéknek segélyt kér
220
1849. júl.
1-3. szám
1849. évi közjegyzőkönyv
221-222. oldal
1849. júl
1
Keck Dániel főpénzárnok lemond, ideiglenes pénztárnokká Tatai András kecskeméti főoktatót választják, a számadás megvizsgálására kinevezett bizottság: Pordán János alesperes, Enzsel Sándor e.ker-i ülnök, Miskolczi Szjgyártó István em.-i ülnök, Tatai András ideigl. pénztárnok, ifj. Polgár Mihály főjegyző
221
1849. júl
2
A számadás vizsgálatára kinevezett bizottság új számadás elkészítésére utasít. Új vizsgálóbizottság: Báthory Gábor e.ker-i főjegyző, Karika János Kis László, Kun János e.ker-i ülnök, Tatai András ideigl. pénztárnok, ifj. Polgár Mihály főjegyző
221
1849. júl
3
Új vizsgáló bizottság az özvegyi pénztár ügyében
221-222


Polgár Mihály hivatalos eljárásáról vezetett jegyzőkönyve az 1850-ik évben (kézzel írott)
22p


Polgár Mihály hivatalos eljárásáról vezetett jegyzőkönyve az 1851-ik évben (kézzel írott)
26p


Polgár Mihály hivatalos eljárásáról vezetett jegyzőkönyve az 1851/52-ik évben (kézzel írott)
78p


Az iskolai bizotmány szózata Pesten 1852. júl.2-án (kézzel írott)
12p


1853. jún.13-án és a többi napon Pesten tartott közgyűlése (kézzel írott)
36p
1857. aug.31-szept.1-5.
1-78. szám
1857. aug. 31., szept. 1-5-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve
1-12. oldal
1857. aug.31
1
Helyettes szuperintendens (Báthory Gábor) előadja, hogy a gyűlést sürgős egyh.-i ügyek elintézésére hívta össze, fejedelmi biztosul Nagy Istvánt rendelték
1
1857. aug.31
2
Budai helytartóság intézménye Nagy István fejedelmi biztosul való kinevezéséről
1
1857. aug.31
3
Világi elnöknek Magyari Kossa Sámuel legidősebb segédgondnokot megválasztják
1
1857. aug.31
4
Indítvány, hogy gyűléseiket fejedelmi biztos nélkül tarthassák, ennek megfogalmazásával megbízzák: Sárközy Kázmért, Fáy Andrást, Dobos Jánost, Filó Lajost és a főjegyzőket
1-2
1857. aug.31
5
Kecskeméti és pesti teológiai tanintézetre vonatkozó intézkeédssek
2-4
1857. szept.1.
6
4.sz.a. kinevezett bizottság bemutatja javaslatát
4
1857. szept.1.
7
Közgyűlés kéri, hogy az e.ker-hez küldendő leiratokat magyar nyelven írják
4
1857. szept.1.
8
Kecskeméti egyh. folyamodványa a teológiai intézetek ügyében
4
1857. szept.1.
9
Székács József, mint bányakerületi tanszéki választmány jegyzője tudatja, hogy a pesti teológiai főiskolán egy tanszéket kíván alapítani a választmány
4
1857. szept.1.
10
Indítvány, miszerint a protestáns fősikolai választmány egyik tagjául Egressy Galambos Sámuelt válasszák meg
4
1857. szept.1.
11
Tiszántúli helv. e.ker a papnevelde ügyét örömmel üdvözli
4
1857. szept.1.
12
Nagykőrösi egyh. segély kérelme 
4-5
1857. szept.1.
13
Indítvány, miszerint az e.ker gondoskodjék az elemi iskolák számára kézikönyvekről
5
1857. szept.1.
14
Egressy Galambos Sámuel pesti papnövelde számára tett 500 forintos adománya
5
1857. szept.1.
15
Nagy Sámuel solti esperes 400 forintos adománya a pesti papnövelde javára
5
1857. szept.1.
16
Megbízzák Török Pált, hogy az adakozók névsorát kézbesítse az elnöki hivatalnak
5
1857. szept.1.
17
Irinyi József "az 1790/1. 26-ik vallásügyi törvény keletkezésének történelméről" írt munkájából ajándékozott a levéltárnak
5
1857. szept.2.
18
Török Pál tudatja, hogy Nagy István a pesti teológia javára a fent említetten kívül 40 darab ezüst és 100 darab réz régi érmet ajándékozott
5
1857. szept.2.
19
Iskolai közös vagy főválasztmányra indítvány
5
1857. szept.2.
20
Kecskeméti egyh. kéri Tóth József, Peti József, Filó János és Filó Lajos tanárok e.ker-i megerősítését
5-6
1857. szept.2.
21
Bizottságot neveznek ki a laskói, kopácsi és kémesi egyházak ügyeinek kivizsgálására, melynek tagjai: Magyari Kossa Dániel, Enzsel Sándor, Mászáros Benjámin, Dobos János, Buzás Pál, Fördös Lajos
6
1857. szept.3.
22
Varga János nagykőrösi ig. tanár jelenti, hogy Egressy Galambos ÁSmuel a tanítóképző zenészeti osztálya számára 15 darab aranyat ajándékozott
6
1857. szept.3.
23
Kecskeméti egyh,. kéri, hogy nevezzék ki isk.-i választmányi tagokul Sárközy Kázmért és Nagy Sámuelt
6
1857. szept.3.
24
Gyönki iskolai ügyek kivizsgálására kinevezett bizottság tagjai: Magyari Kossa Sámuel, Sárközy Kázmér, Enzsel Sándor, Dobos János, Kis Lajos
6
1857. szept.3.
25
Laskói egyh. peres ügyében választott bizottság jelentése
6
1857. szept.3.
26
Kopácsi egyh. papválasztási ügyének kivizsgálásával megbízott választmány jelentése, Filó Lajost választják
7
1857. szept.3.
27
Lenárth Sára, Csete Dániel kopácsi lp. özvegye kéri, hogy a kopácsi egyházat szólítsák fel a restanciák kifizetésére
7
1857. szept.3.
28
Filó Lajos kopácsi lp. kérdése fizetésének ezüstben vagy váltóban való fizetésével kapcsolatban
7
1857. szept.3.
29
Kémesi egyh. papválasztási ügyének kivizsgálásával megbízott választmány jelentése, Vághó Lajost választják
7
1857. szept.4.
30
Hiricsi egyh. kéri, hogy  Császári Szűcs József lp.-t helyezzék el, és engedjenek szabad papválasztást
7
1857. szept.4.
31
Felsőbaranyai papok folymodványának kiviszgálására kinevezett küldöttség: Magyari Kossa Sámuel külsősomogyi gondok, Egressy Sámuel, Horváth Pál decsi lp., tolnai alesperes, Gózon Zsigmond újsziváci lp.
7
1857. szept.4.
32
Helyettes szuperintendens indítványozza az iskolai ügyek tovább tárgyalását
7-8
1857. szept.4.
33
Ráday Gedeon a pesti teológia számára 600pft, a kecskeméti javára 400 pft adomyánt tesz
8
1857. szept.4.
34
Filó Lajos számára bizonyítványt adnak, hoigy politikai szempontból is jóváhagyják kinevezését
8
1857. szept.5.
35
Ideiglenesnesen betöltött papi állomáson ideiglenesen hivatalban lévőket állandósítják
8
1857. szept.5.
36
Solti em. jelenti, hogy Madarassy László elhunytával megüresedett segédgondnoki hivatalra megválasztották Bernáth Györgyöt
8
1857. szept.5.
37
Solti em. a kecskeméti főiskola és pesti papnevelde segélyezése ügyében
8
1857. szept.5.
38
Solti em. kéri, hogy az e.ker-i fő- és iskolai pénztárakról szóló évenkénti számadást küldjék el minden em.-nek
8
1857. szept.5.
39
Solti em. zsinattartási engedély kieszközlését kéri
8
1857. szept.5.
40
Solti em. kérdése azzal kapcsolatban, hogy egy személy viselhet-e több hivatalt
8-9
1857. szept.5.
41
Solti em. kijelenti, hogy a bizottmányi kormányzást szüntessék meg, és ezentúl rendes közgyűlést tartsanak
9
1857. szept.5.
42
Solti em. indítványa papnövendékekkel kapcsolatban
9
1857. szept.5.
43
Solti em. javaslata: az alsóbb falusi iskolák számára egységes tanterv és kézikönyvek készítésére. E célra bizottm-nyt jelölnek ki: Török Pál, Tatai András, Ballagi Mór, Gönczy Pál, Szőnyi Pál, ZSarnay Imre
9
1857. szept.5.
44
Solti em. jelenti: világi tanácsbírónak Hajós Józsefet, egyh-i tanácsbírákká Koroknai Sá ndor makádi és Koczoh Ferenc fülöpszálllási lp.-at választották. Bárczay Sámuel dömsödi lp. a leköszönt Buzás Pál helyére került  pénztárnoknak
9
1857. szept.5.
45
Solti em. indítványa az arány szerint kivetendő iskolaadó  tárgyában
9
1857. szept.5.
46
Pesti em. a provisorium szerint tartandó gyűléseket nem helyesli
9
1857. szept.5.
47
Pesti em. a kecskeméti és pesti főiskola ügyében
9
1857. szept.5.
48
Pesti em. a katolikus ünnepek megtartására való kényszerítés ügyében
9
1857. szept.5.
49
Pesti em. előterjeszti, miszerint a visegrádi uradalomban lévő gyülekezetektől az uradalom lefoglalta fa járandóságukat, ennek orvoslását kérik
9
1857. szept.5.
50
Pesti em. a földadó ügyében
9
1857. szept.5.
51
Kecskeméti em. a főiskolák ügyében
10
1857. szept.5.
52
Kecskeméti em. indítványa stólamódosítás ügyében
10
1857. szept.5.
53
Tolnai em. a főiskolák ügyében
10
1857. szept.5.
54
Tolnai em. zsinattartás engedélykérését sürgeti
10
1857. szept.5.
55
Külsősomogyi em. az esperesválasztásról
10
1857. szept.5.
56
Külsősomogyi em. az em.-i jegyző és pénztárnok választásra vonatkozó tudósítás ügyében
10
1857. szept.5.	
57
Külsősomogyi em. a főiskolák ügyében
10
1857. szept.5.
58
Külsősomogyi em. a gyönki iskola részére egy tanszék felállításátra elegendő fizetést kér
10
1857. szept.5.
59
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Hamar András oldi lp.-t megválasztották em.-i jegyzőnek
10
1857. szept.5.
60
Felsőbaranyai em.jelenti, hogy Gyenes Jánot, a pécsi káptalan mérnökét megválasztották em.-i világi tanácsnoknak
10
1857. szept.5.
61
Felsőbaranyai em.jelenti, hogy Nánási Fodor Pál főesperes esküjlt letette
10
1857. szept.5.
62
Felsőbaranyai em.jelenti, hogy Aszári Szalai Antalt megválasztották alesperesnek
11
1857. szept.5.
63
Felsőbaranyai em. kéri annak kieszközlését, hogy a tanítókat mentsék fel a közmunka alól
11
1857. szept.5.
64
Felsőbaranyai em. kéri annak kieszközlését, hogy a lelkészeket mentsék fel a közmunka alól 
11
1857. szept.5.
65
Felsőbaranyai em. jkv-nek 20.,21.,25. pontjai a kémesi egyh. ügyét tárgyalják
11
1857. szept.5.
66
Felsőbaranyai em. sürgeti az e.ker-t, hogy kérjen engedélyt  kormánybiztos jelenléte nélküli gyűlések tartására
11
1857. szept.5.
67
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Nagy István bissei lp.-t első aljegyzőnek megválasztották
11
1857. szept.5.
68
Felsőbaranyai em. a főiskolák tárgyában
11
1857. szept.5.
69
Vértesaljai em.  sürgeti az e.ker-t, hogy kérjen engedélyt  kormánybiztos jelenléte nélküli gyűlések tartására
11
1857. szept.5.
70
Vértesaljai em. kéri annak kieszközlését, hogy a protestáns iskolák a protestáns egyházak felügyelete alá tartozzanak ismét
11
1857. szept.5.
71
Vértesaljai em. a főiskolák tárgyában
11
1857. szept.5.
72
Vértesaljai em. az egyházi hivatalnokok földjeik után járó adójával kapcsolatban
11
1857. szept.5.
73
Besszarábiában lévő chabagi gyül folyamodványa, hogy lelkészüket Isoz Ferencet avassa lelkésszé. Bizottságot neveznek ki, hogy a folyamodó papi vizsgáját letehesse: Nagy István, Török Pál, Tatai András, Dürringer János 
12
1857. szept.5.
74
Nagykőrösi adóhivatal bélyegtörvény ügyében
12
1857. szept.5.
75
Jegyzőkönyv hitelesítésével megbízzák: Enzsel Sándort, Fodor Pált, Török Pált, Tatai Andrást
12
1857. szept.5.
76
Elrendelik e jegyzőkönyv kinyomtatását, és elküldését minden egyházi hivatalnok számára
12
1857. szept.5.
77
Fejedelmi biztos kér egy jegyzőkönyvet
12
1857. szept.5.
78
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
12
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 1-183. sz.
1858. máj 3. és azt követő napokon Peten tartott közgyűlés jegyzőkönyve (nyomtatott)
13-38. oldal
1858. máj.3.
1
Helytartósági osztály intézménye, miszerint Péchy Ferenc Pest Pilis m. cs. kir. főnökét, cs.kir. helytartósági tanácsosz fejedelmi biztosnak kinevezték
13
1858. máj.3.
2
Világi elnöknek megválasztják Magyari Kossa Sámuel em.-i segédgondnokot
13
1858. máj.3.
3
Óvást emelnek az 1. sz.a. felolvasott rendelet ellen
13
1858. máj.3.
4
Újból felterjesztést írnak a csaászárhoz, ennek megszerkesztésével megbíznak egy bizottságot
13-14
1858. máj.3.
5
Magyari Kossa Sámuel külsősomogyi segédgondnok elküldi a főesperesi hivatalra begyűlt szavazatokat
14
1858. máj.3.
6
Magyari Kossa Sámuel külsősomogyi segédgondnok a szavazásról
14
1858. máj.3.
7
Magyari Kossa Sámuel külsősomogyi segédgondnok a pótlólag beküldött szavazatokat beküldi
14
1858. máj.3.
8
Magyari Kossa Sámuel külsősomogyi segédgondnok bemutat 15 szavazatot
14
1858. máj.3.
9
Újabb szavazást rendelnek el, mivel Gángol Jánosra és Bacsó Jánosra egyforma számban szavaztak
14
1858. máj.3.
10
Somogyi em. egyházaiból nem mindenki küldött szavazatot, ezért szabályt hoznak, melybne köteleznek minden egyházat a szavazásra
14
1858. máj.3.
11
Indítvány a káplánok mielőbbi felszentelésére
14
1858. máj.3.
12
Nagypali egyh. ügye, Gyarmathy Károly kajdocsi lp. kérelme Nagypalba való áthelyzéséről
14-15
1858. máj.3.
13
Külsősomogyi em. előterjeszti, hogy Nagyszékely és Nagyberény nem tud papot tartani
15
1858. máj.4.
14
Nagypali egyh. nem fogadja el Gyarmathy Károly kajdocsi lp. kinevezését
15
1858. máj.4.
15
Indítványozzák, hogy a folyamodványokat teljes terjedelmükben olvassák föl
15
1858. máj.4.
16
Papi jelöltek vizsgálatát végző bizottság jelentése
15-16
1858. máj.4.
17
Káplánok elrendelését tárgyaló szuperintendensi jelentés
16-17
1858. máj.4.
18
Szuperintendens által felszenteltek névsora: Bajó Sándor, Baksai Sándor, Balog Zsigmond, Bátori István, FArkas József, Gál Endre, Horvát Pál, Kekk ZSigmond, Ötvös ÁSndor, Peti József, Szalai Ferenc, Zólyomi György, Varga Imre
17
1858. máj.4.
19
Felolvassák az 1857. aug.-szept. közgyűlési jkv 4. és 6. pontját
17
1858. máj.4.
20
1857. aug.-szept. k.j. 19. sz. szerint a kecskeméti egyh. a theológiai int. választmányába saját részéről Fördős Lajost, Szappanos Istvánt, B. Kiss Miklóst, Pajor Titust és Tormássy Mihályt választotta
17
1858. máj.4.
21
1857. aug.-szept. k.j. 24. sz.a. a gyönki algimnázium ügyének elrendezésére megválasztott bizottság jelentése
17
1858. máj.4.
22
Indítvány az iskolai választmányok számára készítsenek utasítást; továbbá az e.ker-nél is legyen az iskolákra vonatkozó főkönyv
17
1858. máj.5.
23
4. sz.a. kinevezett bizottmány bemutatja a császárhoz írt feliratot
17
1858. máj.5.
24
Helyettes szuperintendens távollétére Maller Ferencet nevezik ki
17
1858. máj.5.
25
Császárhoz menő küldöttség: Báthory Gábor, Török Pál, Tatay András, Ballagi Mór, Ráday Gedeon, Sárközy Kázmér, Hubay József, Ensel Sándor
17-18
1858. máj.5.
26
Bécsbe menő küldöttséghez kinevezettek névsora
18
1858. máj.5.
27
1857. évi jkv 31. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése
18
1858. máj.5.
28
1857. évi jkv 32. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése, a kecskeméti egyh. a hozzá küldött pénzeket az e.ker-i pénztárba adja át
18
1858. máj.5.
29
1857. évi jkv 32. és 38. sz.a. a főjegyzőt utasítják, hogy a számadásokról szóló tudósítsáokat köröztesse
18
1858. máj.5.
30
Solti em. előterjesztése a számadás ügyében
18
1858. máj.5.
31
Tantervkészítő bizottmány jelentése
18-19
1858. máj.5.
32
1857. évi jkv 50. pontjára vonatkozólag a főjegyző több egyházból adatokat kért és előterjesztette a papi és tanítói fizetés ügyében
19
1858. máj.6.
33
1857. évi aug.-szept. jkv 73. sz.a. tárgyalt chabagi egyh. ügye, Isóz Ferencet felszentelték chabagi lelkésszé
19
1858. máj.6.
34
1857. évi aug.-szept. jkv 74. sz.a. tárgyalt nagykőrösi adóhivatal bélyeg bűntetések visszavonási kérelme
19
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1858. máj.6.
35
-iskolai alapítványok ügyében
19
1858. máj.6.
36
-"magyar és tót A.B.C. és olvasókönyv" protestáns iskolákban való bevezetése
19-20
1858. máj.6.
37
-kecskeméti egyh. ek-t érintő két nyomtatásban terjesztett iratával kapcsolatban
20
1858. máj.6.
38
-teendők a hassiai választófejedelemséghez, bádeni nagyhercegséghez, szász királysághoz tartozó alattvalók itteni elhalálozása esetén
20
1858. máj.6.
39
-Szilágyi Sándor, Szabó Károly, Lengyel Dániel rendes tanárokul való kinevezése ügyében
20
1858. máj.6.
40
-Kovács Sándor hidasi lp két kiskorút gyámhatósági engedély és hirdetési bizonyítvány nélkül esketett
20
1858. máj.6.
41
-Kiss János és Szalintai zsuzsanna csepeli lakosok adománya
20
1858. máj.6.
42
-nagykanizsai ágost. hitv. gyülekezet számára iskolaalapítás
21
1858. máj.6.
43
-hanyag tanítók ügyében
21
1858. máj.6.
44
-bécsi evang. teol. int. leckerendjét megküldték
21
1858. máj.6.
45
-bécsi evang. teol. intézetben tanuló értesítése ügyében
21
1858. máj.6.
46
-szentendrei tanácsnak, az ottani ref. isk. tanítók fizetését tárgyaló jegyzőkönyv ügyében
21
1858. máj.6.
47
-református lelkészek közmunkája
21
1858. máj.6.
48
-dunavecsei egyh. állandó tanító tartásának ügyében
21
1858. máj.6.
49
-magánintézeteknek bizonyítványaik elenevezése ügyében
21
1858. máj.6.
50
-népiskolai kimutatások kitöltéséről
21
1858. máj.6.
51
-jelentést kérnek az iskolák pénzsegélyezéseinek felhasználásáról
21
1858. máj.6.
52
-szuperintendensi hivatal pap- és tanítóválasztási jogáról
21
1858. máj.6.
53
-jelentést kérnek az academica promotionak számító  iskolákról
21-22
1858. máj.6.
54
-iskolai kerületekről névsort kérnek
22
1858. máj.6.
55
-kecskeméti egyháztól a már megkívánt jelentést kéri, és véleményt a "magyarnyelv s Olvasókönyv, Protestáns népiskolák számára" c. tankönyvről
22
1858. máj.6.
56
-Szél József kecskeméti lakos adománya
22
1858. máj.6.
57
-kecskeméti gimnázium főgimnáziumi rangra való emeléséről 
22
1858. máj.6.
58
-Kiss György szentimrei tanító bűnvádi vétségének ítéletéről
22
1858. máj.6.
59
-salétromgyártással kapcsolatban
22
1858. máj.6.
60
-népmozgalmi kimutatásokról
22
1858. máj.6.
61
-Homokai Pál  bűnvádi vétség miatt fölfüggesztett dobozi tanító helyének betöltéséről
22
1858. máj.6.
62
-Pólya József kecskeméti gimnáziumi ideiglenes igazgató megerősítéséről
22
1858. máj.6.
63
-bécsi Teológiára jelentkezőkről
22-23
1858. máj.6.
64
-szentendrei tanító legelőilletékéről
23
1858. máj.6.
65
-Mikes István kisoroszi tanító elleni vizsgálat elrendeléséről
23
1858. máj.6.
66
-Homonnai József bogdányi tanító elleni vizsgálat eredményéről
23
1858. máj.6.
67
-miniszteri rendeletről, miszerint minden kinevezett tanítót fel kell terjeszteni megerősítés végett
23
1858. máj.6.
68
-Burján János és Pap Zsigmond kunszentmiklósi hivatalnokok elleni vizsgálatról
23
1858. máj.6.
69
-"Magyarország s egykori melléktartományainak földképe" c. munka magyar nyelvű iskolák részére elfogadható
23
1858. máj.6.
70
-ágostai és helvét hitv. egyházak hivatali kinevezéseiről
23
1858. máj.6.
71
-dunavecsei egyházról
23
1858. máj.6.
72
-bécsi Teológia lecke- és tanrendjéről
24
1858. máj.6.
73
-pacséri gyülekezetben Orosz János áttérése óta fölszaporodott Krisztus követők szektájába áttértek ügyéről
24
1858. máj.6.
74
-ceglédi és berceli felekezeti néptanítók föld- és legelőjárandóságáról
24
1858. máj.6.
75
-kérik Bauhoffer István pesti ideiglenes teológiai tanár életrajzát és bizonyítványait
24
1858. máj.6.
76
-népiskolai kimutatások ról
24
1858. máj.6.
77
-óbudai ágost. leánygyül. segélygyűjtésének engedélyezéséről
24
1858. máj.6.
78
-csehországi cernilovi ágost. gyül. segélygyűjtésének engedélyezéséről
24
1858. máj.6.
79
-katonai intézetek, egyének lajstromáról
24
1858. máj.6.
80
-Homonnai József bogdányi tanító elfogásáról
24
1858. máj.6.
81
-J.G.C. Oberdieck Jeinsen szuperintendens és Eduard Lucas hohenheimi kertfelügyelő gyümölcsfatermesztésről írott munkájának ajánlása
25
1858. máj.7.
82
Iskolaügyben 39. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése
25-26
1858. máj.7.
83
Bel- és igazságügyi minisztérium birtokrendezéssel kapcsolatban
27
1858. máj.7.
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84
-gimnáziumba vagy ipartanodába jelentkező tanulók ügyéről

1858. máj.7.
85
-népszámlálás ügyében
27
1858. máj.7.
86
-hassiai választófejedelmség alattvalóinak e kerületben történő elhalálozásakor kiállított halotti anyakönyv ügyében
27
1858. máj.7.
87
-Gaál György volt kiliti lp. jelenleg látrányi káplán alkalmazását megerősítik
27
1858. máj.7.
88
-baranyai esperesség közmunkák alóli felmentés ügyében tett folyamodványáról
27-28
1858. máj.7.
89
-Szilágyi Ferenc volt kollégiumi tanár iskolatanácsossá való kinevezéséről
28
1858. máj.7.
90
-házassági dispenziókért való folyamodványokról
28
1858. máj.7.
91
-Téby Zsigmond lelkész ügyéről
28
1858. máj.7.
92
-Téby Zsigmond lelkész ügyéről
28
1858. máj.7.
93
-Téby Zsigmond lelkész ügyéről
28
1858. máj.7.
94
-szegény gyerekek számára kiosztandó iskolakönyv szükségletről
28
1858. máj.7.
95
-Havas Jószef borászati munkájának kiosztásáról
28
1858. máj.7.	
96
-kecskeméti gimnázium nyilvános iskolává emeléséről
28
1858. máj.7.
97
-népiskolai jelentések elkészítéséről szóló utasításokról
28
1858. máj.7.
98
-Fodor Pál esperes papok és tanítók földjeivel kapcsolatos folyamodványa ügyében
28
1858. máj.7.
99
-Gaál György nágócsi lp. hivatalában megerősítteik
28
1858. máj.7.
100
-tanítók közmunkavégzésének és domestica alóli fölmentésének ügyéről
29
1858. máj.7.
101
-gyönki iskola jelentéséről
29
1858. máj.7.	
102
-Kacz István kajdocsi tanító elleni vizsgálatról
29
1858. máj.7.
103
-Újszivácon felállítandó elemi iskoláról
29
1858. máj.7.
104
-Weiszmandl Jakab ágost. hitv. gyönki lakos adományáról
29
1858. máj.7.
105
-Kohn Ede izraelita volt tolnai magántanító tanítóságra nem alkalmazható
29
1858. máj.7.
106
-Munkácsy Dániel tengődi lp. ügyéről
29
1858. máj.7.
107
-Halász Józsefné Kaszás Zsófia adománya
29
1858. máj.7.
108
-Kacz István kajdocsi tanító ügyéről
29
1858. máj.7.
109
-helytartósági intézmény a szegény gyermek könyvek kezeléséről
29
1858. máj.7.
110
-elrendelik az egyházi névtárból 15 db felküldését
29
1858. máj.7.
111
-medinai iskolában elrendelik a fűtést
29
1858. máj.7.
112
-Sebestyén János volt gyönki tanár ügyében vizsgálatot rendelnek el
30
1858. máj.7.
113
-Rácz Péter esperes fia vörösmarti papságban való megerősítését kérő folyamodványa ügyéről
30
1858. máj.7.
114
-szolgálatban nem álló tatrtalék legénység tábori lelkészi törvényhatóság alá tartozik
30
1858. máj.7.
115
-zsidó gyermekek iskoláztatása
30
1858. máj.7.
116
-papok, tanítók földhöz jutásáról a tagosítás alkalmával 
30
1858. máj.7.
117
-Passbuchi egyh. segélygyűjtésének engedélyezéséről
30
1858. máj.7.
118
-lelkészek jövedelmi adójáról
30
1858. máj.7.
119
-Gyarmathy Károly kajdocsi lp. ügye
30
1858. máj.7.
120
-Sebestyén János gyönki gimnáziumi tanító ügyéről
30-31
1858. máj.7.
121
-újsziváciak egyházi adózásának ügyéről
31
1858. máj.7.
122
Ósziváci egyh. folyamodványa anyásítás ügyében
31
1858. máj.7.
123
Alsóbaranyai és bácsi em. ószváci anyásítási folyamodvány ügyében
31
1858. máj.8.
124
e.k.-i 52. szabály újrameghirdetése a folyamodványok és tudósítások beküldésének határidejéről
31
1858. máj.8.
125
Ballagi Mór és Filó Lajos tanácsbírói hivatalukra felesküdtek
31
1858. máj.8.
126
Határozatot hoznak az iskolaügy pártolása végett
31
1858. máj.8.
127
Ráday Gedeon, a pesti prot. főiskolai bizottmány elnökének jelentése
31-32
1858. máj.8.
128
Solti em. a kerületi gyűlésen előterjesztendő tárgyak jegyzékének ügyében
32
1858. máj.8.
129
Solti em. kéri, hogy az em.-ék jelentéseit a kerületi gyűlésen előre olvassák föl
32
1858. máj.8.
130
Solti em. a kerületi pénztárnoki hivatal gyülekezeti szavazás alapján való betöltését
32
1858. máj.8.
131
Solti em. a helyettes szuperintendens kettős, hármas hivatalviselését ellenzi
32
1858. máj.8.	
132
Solti em. javasolja, hogy egy papvizsgálatot tartsanak, utána rögtön szenteljék föl a jelölteket
32
1858. máj.8.
133
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy em.-i világi ülnöknek megválasztották Sárközi Titus cs.k. szolgabírót és Gyenes János pécsi káptalani mérnököt
32
1858. máj.8.
134
Felsőbaranyai em. indítványozza, hogy a hivatalnokok választásánál a az összes anyaegyházak szavazatát, ne csak a beküldötteket vegyék figyelembe
33
1858. máj.8.
135
Felsőbaranyai em. megyei számadások megvizsgálása ügyében
33
1858. máj.8.
136
Felsőbaranyai em. a papi, tanítói árva- és özvegyi gyámintézet pótszabályainak ügyében
33
1858. máj.8.
137
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Filó János nem fogadta el a nagyfalui egyh. lelkészi meghívását
33
1858. máj.8.
138
Felsőbaranyai em. a félkonvenció ügyében
33
1858. máj.8.
139
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Kimiti László kiscsányi segédlelkészt az iványi egyh. rendes lelkészül megválasztották
33
1858. máj.8.
140
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy ifj. Bekő Gábor kisharsányi segédlelkészt sósvertikei rendes lelkészül megválasztották
33
1858. máj.8.
141
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Horváth Pál harkányi segédlelkészt a sámodi egyh. rendes lelkészéül kirendelték
33
1858. máj.8.
142
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Szabó Lajos vajszlói segédlelkészt katádfai rendes lelkészül megválasztották
33
1858. máj.8.
143
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Katona István nagyfalui segédlelkészt garéi rendes lelkészül rendelték
33
1858. máj.8.
144
Felsőbaranyai em. kéri, hogy ezután az e.ker.-ben is rendes közgyűléseket tartsanak
33
1858. máj.8.
145
Tolnai em. jelenti, Papi Visolyi János em.-i segédgondnok gyengélkedése miatt Egressy Sámuelt választották az e.ker.-i gyűlésen való világi képviseőül
34
1858. máj.8.
146
Tolnai em. jelenti, Gyarmathy Károly kajdocsi lp.-t Nagypalba rendelték lelkészül
34
1858. máj.8.
147
Tolnai em. jelenti, Fodor Sándor pilisi lp.-t ideiglenesen Kajdocsra rendelték
34
1858. máj.8.
148
Alsóbaranyai em. jelenti, Rácz Pál csúzai segédlelkészt vörösmarti lelkésznek megválasztották
34
1858. máj.8.
149
Alsóbaranyai em. jelenti, Paczolai József rétfalui lp. ellen vizsgálatot rendeltek el
34
1858. máj.8.
150
Alsóbaranyai em. jelenti, ósziváci lelkésznek megválasztották Keck Zsigmond ottani adminisztrátort
34
1858. máj.8.
151
Alsóbaranyai em. jelenti, Kimiti János babarci lp. kérésére Németbolyba lakó hitsorsosoknak a babarci anyaegyházba való bekebeleztetéséről határozatot hoztak
34
1858. máj.8.
152a
Vérteslajai em. sérelmezi, hogy az eddig abai anyaegyházhoz tartozó Pötölle pusztát Táchoz kapcsolták
34
1858. máj.8.
152b
Kecskeméti em. sérelmezi, hogy a szolnoki hitsorsosokat a tószegi anyaegyhához csatolták
34
1858. máj.8.
153
Alsóbaranyai em. jelenti, segédgondnoki hivatalra megválasztották Teleki Gyulát
34
1858. máj.8.
154
Vérteslajai em. jelenti, a sukorói, biai, acsai egyh. charitativumai elengedését kéri
34-35
1858. máj.8.
155
Pesti em. jelenti, ebben az évben sem tartott em.-i gyűlést
35
1858. máj.8.
156
Segélyezésre ajánlott egyházak
35
1858. máj.9.
157
Magyari Kossa Sámuel távozása után világi elnöknek megválasztották Csépán Antalt
35
1858. máj.9.
158
Török Pál feolvassa azok névsorát, akik a pesti lelkész növeldére adakoztak
35
1858. máj.9.
159
Pesti prot. teológiai intézet választmányába kinevezték Teleky Gyulát és Patay Józsefet
35
1858. máj.10.
160
82. sz.a. kinevezett iskolai bizottmány fölirata
35
1858. máj.10.
161
Nagykőrösi egyháztanács folyamodványa több ügyben
35-36
1858. máj.10.
162
Segédtanítók és képzős növendékek katonakötelezettség alól felmentést kérnek
36
1858. máj.10.
163
Helyettes szuperintendens javasolja őszi gyűlés tartását
36
1858. máj.10.
164
Kecskeméti egyh. kéri, hogy  a kecskeméti iskolára összegyűjtött adományokról tájékoztassák
36
1858. máj.10.
165
Utasítást kér a pénztáros, honnan pótolja a tanárok fizetését
36
1858. máj.10.
166
Kecskeméti papneveldei tanári állásra Tatay Andrást hívták, gondolkozási időt kért
36
1858. máj.10.
167
Török Pál jelentése a konventi levéltárról
36-37
1858. máj.10.
168
Török Pál lemond a pesti ref. fiú- és lányintézetek felügyeletéről, Tatay Andrást nevezik ki helyére
37
1858. máj.10.
169
Ádám Gerzson nagykőrösi tanár folyamodványa külföldi egyetemi tanulása ügyében
37
1858. máj.10.
170
Ádám Mihály versenyi lp. folyamodványa, melyben kéri maga mellé segédlelkészként fiát, Ádám Józsefet
37
1858. máj.10.
171
Pest m. cs.k. főnökének körlevele járványok esetén kötelező intézkedésekről
37
1858. máj.10.
172
Pest m. cs.k. főnökének levele, melyben a gödöllői, hévízgyörki, rákospalotai népmozgalmi táblák mielőbbi beküldésére utasít
37
1858. máj.10.
173
Tolna m. cs.k. főnökének levele gyönki ügyben
37
1858. máj.10.
174
Heiszler József gyönki lp. paplak építését kéri
37
1858. máj.10.
175
Györke István kórógyi lp. utasítást kér a tardincai egyh. ügyében
37
1858. máj.10.
176
Nagy Károly debreceni orgonista énekliturgiai munkáját ajánlja. Megbízzák: Egressy Sámuelt, Bodnár Ignácot, Nádor Ferencet a munka véleményezésével
38
1858. máj.10.
177
Luzsoki lp. panasza a vajszlói plébános ellen
38
1858. máj.10.
178
Katonakötelezettség alóli fölmentés tárgyában készült felterjesztés felolvasása
38
1858. máj.11.
179
Első magyar általános biztosító társaság levele
38
1858. máj.11.
180
Felolvassák az iskolai segélyt befizetni késlekedők névsorát em.-ként
38
1858. máj.11.
181
E.ker.-i ügyvéd Tupy József hagyatékából a könyveket további intézkedésig beadta
38
1858. máj.11.
182
Cs.k. országfejedelmi biztos kéri a gyűlés jegyzőkönyvét a feliratokkal együtt
38
1858. máj.11.
183
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
38
1858. máj.4,8
1-5. szám
1858. közjegyzőkönyv
39-40. oldal
1858. máj.4.
1
Tatai András számadásának vizsgálatára kinevezett bizottság: Magyari Kossa Sámuel, gróf Teleki Gyula, Bernáth György, Mészáros Benjámin, Polgár Mihály, Maller Ferenc, Ötvös Sándor, Fodor Pál, Miskolci István, Boldizsár Imre
39
1858. máj.8.
2
Egyházkerületo pénztárak megvizsgálására kinevezett bizottság jelentése
39-40
1858. máj.8.
3
Kecskeméten lévő teológiai intézeti pénztár kezelése
40
1858. máj.8.
4
Pesti prot. főiskolai pénztár kezelését a főiskolai választmány ismét saját kezelésébe veszi
40
1858. máj.8.
5
Jegyzőkönyvet felolvassák, helyben hagyják
40
1860. jún.14.

Felhívás az alsóvadászi gyül. segélyezésére, nyomtatott
1p
Halas, 1862. jan.1.

Szilády lp. levele az espereshez, elküldte a körlevelet, újévi jókívánságok
2p
1859

Kecskeméti e.m. közgyűlési j.k., címlap, üres oldal (kézzel írott)
1p


1858. szept. 6-án és azt követő napokon Pesten tartott 2. közgyűlés j.k.-e (kézzel írott)
60p
1859

Kecskeméti e.m. közgyűlési j.k., címlap, üres oldal (kézzel írott)
1p


1859.máj. 2-án és azt követő napokon Pesten tartott közgyűlés j.k.-e (kézzel írott)
60p
Pest, 1860. jan.11.

Polgár Mihály e.ker.-i főjegyző levele az espereshez, értesíti, hogy a helyettes superintendensi hivatal ellátásával ideiglenesen Maller Ferenc vértesaljai főesperest bízzák meg (kézzel írott)
1p


1859. dec. 12-én Pesten tartott 2. közgyűlés j.k.-ve (kézzel írott)
14p
Pest, 1859. dec.12.

Dunamelléki szuperintendencia folyamodványa  a csaászárhoz az egyházrendezés ügyében (kézzel írott)
18p


1860. máj. 7-én és az azt követő napokon Pesten tartott közgyűlés j.k.-e (kézzel írott)
20p
1860. júl.2,4-6.
1-55. szám
1860. júl. 2-án és a következő napokon tartott 2. közgyűlés jegyzőkönyve
1-15. oldal
1860. júl.2.
1
Magyari Kossa Sámuel legidősebb segédgondnokot világi elnöknek megválasztották
1
1860. júl.2.
2
Szuperintendens és főgondnok választás szavazatait felbontják - Török Pál szuperintendensnek, gróf Ráday Gedeont világi főjegyzőnek megválasztották
1
1860. júl.2.
3
Megválasztják a Nagy Mihály dunántúli szuperintendenst fogadó bizottságot: Maller Ferenc, Ötvös Sándor, Gángol János, Miskolczi István, Nagy Zsigmond, Szilassy György, Csépán Antal, Bernáth György, gróf Teleky Gyula
1
1860. júl.2.
4
Szuperintendens beiktatási ünnepély tervének kidolgozására megbízzák: Sárközy Kázmért, Csépán Antalt, Ballagi Mórt, Filó Lajost
1
1860. júl.2.
5
Megbízzák az elnökséget a 2. sz.a. felbontott szavazati ívek elégetésével
1
1860. júl.2.
6
3. sz.a. konevezett bizottság jelentése Nagy Mihály dunántúli suprintendens fogadásáról
2
1860. júl.2.
7
4. sz.a. kinevezett bizottság ünnepi tervét elfogadták
2
1860. júl.2.
8
1860-évi májusi jkv 8. sz.a. a 71. statutum fenntartásaról az epseresek szavazatát kérték. Kinevezeik a szavaztbontó bizottságot: Csépán Antal, Egressy Sámuel, Gángol János, Boldizsár Imre, Szász Károly
2
1860. júl.2.
9
Elrendelik az e.ker-i egyházi főjegyző és pénztárnoki választást
2
1860. júl.2.
10
1859.évi májusi jkv 10. sz.a. a gyöngyösi egyh. anyagi viszonyainak vizsgálatára kinevezett küldöttség jelentése
2
1860. júl.2.
11
1859.évi májusi jkv 10. sz.a. a gyöngyösi egyh. anyagi viszonyainak vizsgálatára kinevezett küldöttség jelentése Okolicsanyi István gyöngyösi szolgabíró által kieszközölt járandóságokról
2
1860. júl.2.
12
8. sz.a. kinevezett bizottság jelenti a 71. statutum kérdésében beérkezett szavazatok eredményét
2
1860. júl.2.
13
Sárospataki főiskola meghívása a 300. évi  ünnepségre. Kinevezik a küldöttséget - névsor
2
1860. júl.2.
14
Gubody Sándor nagykőrösi közbirtokos panasza a nagykőrösi egyháztanács ellen
2-3
1860. júl.2.
15
Siklósi gyül. folyamodványa Bogárdi Mészöly Sándor lp. ügyében
3
1860. júl.2.
16
Kecskeméti em.által izsáki lp. és tanítói fizetés ügyében kinevezett vizsgáló bizottság jelentése
3
1860. júl.2.
17
Határozatot hoznak közfizetés ügyében
4
1860. júl.2.
18
Felolvassák a fülöpszállási egyh. gyűlésének jegyzőkönyvét, melyben Ötvös Sándort kéri káplánul
4
1860. júl.2.
19
Szász Károly solti em. főjegyzője jelenti NAgy Sámuel főesperes lemondását
4
1860. júl.2.
20
Karancsi egyh. kéri Tóth János káplán rendes lelkészül való megválasztását
4
1860. júl.4.
21
Indítvány a főgondnok és szuperintendens választás ünnepségének jegyzőkönyvi megörökítéséről - az ünnepség leírása
4-5
1860. júl.4.
22
Főgondnok és szuperintendens választás ünnepségének leírása - Maller Ferenc beszéde
5
1860. júl.4.
23
Főgondnok és szuperintendens választás ünnepségének leírása - gróf Teleki Gyula alsóbaranyai segédgondnok indítványa, a búcsúzó h. szuperintendensnek mondjanak köszönetet
5
1860. júl.4.
24
Főgondnok és szuperintendens választás ünnepségének leírása - gróf Ráday gedeon főgondnok és Török Pál szuperintendens beszéde
5-10
1860. júl.4.
25
Sárközy Kázmér segédgondnok köszönetet mond Nagy Mihály dunántúli suprintendensnek
10-11
1860. júl.4.
26
Szász Károly indítványa, mondjanak köszönetet a központi bizottmánynak: gróf Ráday gedeon világi elnök, Maller Ferenc egyházi elnök, Sárközy Gedeon, gróf Teleki Gyula, Szilassy György, Kandó József, Egressy Sámuel, Polgár Mihály, Török Pál, Nagy Zsigmond, Dobos János, Koczóh Ferenc, Ballagi Mór, Filó Lajos 
11
1860. júl.4.
27
Suprintendens indítványa, miszerint a főgondnok és szuperintendens választásról a gyülekezetek, prot. e.ker-ek értesítessenek
11
1860. júl.5.
28
Filó Lajos pesti theol. tanár folyamodványa, melyben egy évi külföldi ösztöndíjat kér
11
1860. júl.5.
29
Filó Lajos tanári székének helyettéséül kinevezik Farkas József volt szuperintendensi titkárt
11
1860. júl.5.
30
Peti József kinevezése pesti theol.-i intézeti rendes tanárrá
11-12
1860. júl.5.
31
Esperesek e.ker-i gyűlésen való megjelenésének ügye
12
1860. júl.5.
32
10. sz.a. megbízott küldöttség költségét az e.ker- pénztárból térítik meg
12
1860. júl.5.
33
Nagy Zsigmond alesperes aljegyzői hivataláról lemond
12
1860. júl.5.
34
Filó Lajos aljegyző helyére ideiglenesen kinevezik Peti Józsefet
12
1860. júl.5.
35
9. sz.a. határozathoz még egy világi aljegyzőre elrendelik a szavazást
12
1860. júl.5.
36
Nagy Ferenc kecskeméti theol. tanárt gyönki lelkészi hivatalra ajánlják
12-13
1860. júl.5.
37
Határozat, mely szerint megkérik a kormányhatóságokat, hogy a kerületnek szánt leiratokat magyarul írják, a meghatározott alatt
13
1860. júl.5.
38
Mocsi Antal iregi lp. ügye
13
1860. júl.5.
39
Ósziváci egyh. folyamodványa, melyben kérik, hogy az eddig Újsziváchoz tartozó 28 házat hozzájuk csatolják. Okiratok áttekintésére választmányt neveznek ki: Nagy István, Tatay András, Fodor Pál
13
1860. júl.6.
30
gróf Ráday Gedeont betegsége miatt Magyari Kossa Sámuel legidősebb segédgondnok helyettesíti
13
1860. júl.6.
41
Miniszteri, helytartó intézményi rendeletek tárgyalását átteszik a következő gyűlés idejére
13
1860. júl.6.
42
34-35.sz  pontokkal kapcsolatban  kimodják, hogy az aljegyzői hivatalokat szavazással, későbbi időpontban töltik be
13
1860. júl.6.
43
39. sza. kiküldött választmány jelentése
13-14
1860. júl.6.
44
Bélyei egyh.-t az alsóbaranyai esperes segélyre ajánlja és kéri charitativumaik elengedését
14
1860. júl.6.
45
Megbízzák az espereseket, hogy készítsenek kimutatást a biztosított egyh-i középületekről
14
1860. júl.6.
46
Felsőbaranyai hivatali elhelyezéskről szóló jelentés
14
1860. júl.6.
47
Fodor István volt újvidéki lp. követelései az újvidéki egyh.-zal szemben, és hivatalába való visszahelyezésről szóló kérelme
14
1860. júl.6.
48
Sedivi József vadkerti lp. folyamodványa párbér fizetés ügyében, és Miskolczi Szijártó István főesperes elleni panasza
14
1860. júl.6.
49
Kajdacsi egyh. panasza Gyarmathy Károly volt lp. ellen
14
1860. júl.6.
50
Főkormányzóság engedélye  a vadászi egyh. javára történő  segélygyűjtésre
14
1860. júl.6.
51
Szuperintendens indítványára határozat születik, miszerint a Nagykőrösön és Kecskeméten levő e.ker-i levéltárat szállítsák Pestre
14
1860. júl.6.
52
Következő e.ker-i gyűlés időpontjának kérdése
14-15
1860. júl.6.
53
Felsőbaranyai esperes ajánlatára Szilágyi Mihály lp. özvegye számára segélyt rendelnek
15
1860. júl.6.
54
Elrendelik a gyűlés jegyzőkönyvének kinyomtatását
15
1860. júl.6.
55
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
15
okt.8-13.
1-83. sz.
1860. okt. 8-án és a következő napokon tartott 3. közgyűlés jegyzőkönyve
17-33
1860. okt.8.
1
Közgyűlés megnyitása
17
1860. okt.8.
2
Indítvány arról, hogy Esztergályi Mihály ágostai hitv. emlékére rendezett gyászünnepélyen küldöttség vegyen részt: gróf Ráday Gedeon, Szász Károly, Ballagi Mór, Mészáros Benjámin, Fördös Lajos
17
1860. okt.8.
3
E.ker-i főjegyzői, pénztárnoki, világi aljegyzői hivatalra beérkezett szavat felbontására kinevezett bizottság: Ötvös SÁndor, Nagy Zsigmond, Nyáry Pál, Fodor Pál, Gángol János, Polgár Mihály, Miskolczi Sz. István, Dobos János, Egressy Sámuel
17
1860. okt.8.
4
gróf Ráday Gedeon jelentése a (2. sz.a.) gyászünnepélyen való részvételről
17
1860. okt.8.
5
3. sz.a. kinevezett bizottságok jelentése. Megválasztották Dobos János egyh. főjegyzővé, Tatai Andrást pénztárnokká, ifj. gróf Ráday Lászlót világi aljegyzővé
17-18
1860. okt.8.
6
Megbízzák az elnökséget az 5. sz.a. számbavett szavazati ívek megsemmisítéséről
18
1860. okt.8.
7
gróf Teleki Gyulát megválasztották dunántúli főgondnokká, lemond alsóbarany-bácsi segédgondnoki hivataláról
18
1860. okt.8.
8
Egressy G. Sámuel Tolna megyei világi képviselő adománya a pesti iskola részére
18
1860. okt.8.
9
Egressy G. Sámuel Tolna megyei világi képviselő lemond képviselői tisztéről
18
1860. okt.8.
10
Fáy András e.ker-i tanácsbírót a pesti em. segédgondnokává megválasztották, ha más elfoglaltsága van ifj. gróf Ráday Lászlót bízzák meg az em. képviselőéül
18
1860. okt.8.
11
Szász Károly kunszentmiklósi lp., alesperest megválasztották főesperessé
18
1860. okt.8.
12
Aljegyzői hivatalokra elrendelik a szavazást
18
1860. okt.8.
13
Ó- és újsziváci, iregi ügy vizsgálatára küldöttséget neveznek ki; sziváci ügyben: Fodor Pál, Tatay András, ifj. gróf Ráday László, Peti József. Az iregi ügyben: Kiss LAjos, Boldizsár Imre, Mészáros Benjámin, Fördős Lajos
18
1860. okt.8.
14
Felsolvasták a 4 e.ker egyetemes bizottmányának Debrecenben, 1860. szept. 25-26-án tartott gyűlési jkv-t
18
1860. okt.9.
15
Bányai evang. e.ker küldöttségének köszöntője
18-19
1860. okt.9.
16
Debreceni egyetemes bizottmány jegyzőkönyve pontonként
19-21
1860. okt.9.
17
Konvent elé terjesztendő valássi sérelmek 1-7. pont
21
1860. okt.10.
18
Felkérik a szuperintendenst, hogy a Helytartótanácsnál tegyen jelentést, miszerint az iskolák a rendeleteket csak saját egyházi felsőbbségük útján fogadják el
21
1860. okt.10.
19
Népiskolai bizottmány jelentése 1-10 pont
21-22
1860. okt.10.
20
Népiskolao választmány felsőbb tanosztályokról szóló jelentése
22-23
1860. okt.10.
21
Néptanító képezde kidolgozott terve
23-24
1860. okt.10.
22
Theológiai intézet tanterve
24
1860. okt.10.
23
Papi vizsgákra tett javaslat ismertetése
24-25
1860. okt.10.
24
Tanári értekezletek ügye
25
1860. okt.10.
25
Iskolai szünidőre vonatkozó javaslat
25
1860. okt.11.
26
Szuperintendens bemutatja az ágost és helv. hitvallást követő testvér e.ker-ek jegyzőkönyveit
26
1860. okt.11.
27
Benedek altáborszernagy és kormányzó intézménye, mely szerint Tötök Pál beiktatását tudomásul vették
26
1860. okt.11.
28
Benedek altáborszernagy és kormányzó intézménye, a Ráday könyvtár megvásárlásához a gyűjtést engedélyezi
26
1860. okt.11.
29
Vallás- és oktatásügyi miniszter Maller Ferenc helyettes szuperintendenshez intézett levele gyűlések tartása és a szabd főgondnok- és püspökválasztás ügyében
26
1860. okt.11.
30
Tiszántúli e.ker jkv-e az iskolák autonómiája ügyében
27
1860. okt.11.
31
Tiszántúli e.ker jkv-e az egyetemes értekezlet összhívásáról
27
1860. okt.11.
32
Budai helytartó Benedek kormányzó rendelete zsinattartás ügyében
27
1860. okt.11.
33
Magyarországi helytartóság intézménye a Szózat és Himnusz éneklésének ügyében
27
1860. okt.11.
34
Magyarországi helytartóság intézménye az ágost hitv. egyház részére gyűjtött segély bécsi konzisztóriumhoz való elküldéséről
27
1860. okt.11.
35
Temesvári helytartóság intézménye Fodor István újvidéki lp. elbocsátásáról és Mányoki Imre kinevezéséről
27
1860. okt.11.
36
Budai helytartóság intézménye, miszerint küldöttségek az udvarhoz csak legmagasabb engedéllyel mehetnek
27
1860. okt.11.
37
Soproni helytartóság intézménye, miszerint a névváltoztatásokat a születettek  anyakönyvébe be kell vezetni
28
1860. okt.11.
38
Budai helytartóság intézménye, miszerint a bajor alattvalók nem eskethetők minisztérium vagy követség által hitelesített bizonyítvány nélkül
28
1860. okt.11.
39
Budai helytartóság tudósítása Pápai Lajosné Orgoványi Emília pándi egyh. részére hagyott örökségéről
28
1860. okt.11.
40
Budai helytartóság engedélye több egyh. és isk. javára történő segélygyűjtésre
28
1860. okt.11.
41
Temesvári helytartóság intézménye az óverbászi iskola építésére segélygyűjtést engedélyez
28
1860. okt.11.
42
Gyarmathy Károly volt kajdocsi lp. ügye, Csuthy Zsigmond kajdacsi lp. folyamodványa
28
1860. okt.11.
43
Iregi egyh. ügyének kivizsgálására 13. sz.a. kinevezett bizottság jelentése
28-29
1860. okt.11.
44
Gyönki egyh. németajkú híveinek folyamodványa, melyben kérik a magyaroktól elválást, Mányoki Tamás lp. kinevezését
29
1860. okt.12.
45
Supeintendens jelentése az iregi egyh. ügyének megoldásáról
29
1860. okt.12.
46
Siklósi küldöttség jelentése Bogárdi Sándor lp. ügyében
29
1860. okt.12.
47
Ósziváci egyh. elöljárósága és újsziváci lp. Gózon Zsigmond közt fennálló per kivizsgálására kiküldött bizottság jelentése
29-30
1860. okt.12.
48
Bemutatja a pesti főiskola választmánya Tatai András e.ker-i pénztárostól átvett jegyzéket
30
1860. okt.12.
49
Pesti főiskoláról szóló jelentése, Polgár Mihályt főiskolai pénztárnoki hivatalában megerősítik
30
1860. okt.12.
50
Gyönki tanári testület fizetésük ügyében
30
1860. okt.12.
51
E.ker-i tanítóképezde hivatalos tudósítása
30-31
1860. okt.12.
52
Indítvány arról, hogy minden segély a közös iskolai pénztárba adassék
31
1860. okt.12.
53
Suoerintendens jelenti, hogy a népiskolai tudósítások megérkeztek
31
1860. okt.12.
54
Báthory Gábor levele, melyben búcsút vesz a kerülettől
31
1860. okt.12.
55
1860. évi jkv 14. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése Gubody Sándor panaszának ügyében
31
1860. okt.12.
56
Bejelentik, hogy az anyakönyvi táblázatok elfogytak
31
1860. okt.12.
57
Egyed István kis váci lp. jelentése a váci siketnéma intézet ügyében
31
1860. okt.12.
58
Pesti em. jelenti Kalicza Ferenc megválasztását gyóni lp.-nak
31
1860. okt.12.
59
Solti em. jelenti, Csikai Imre dunavecsei lp.-t megválasztották alesperesnek
31
1860. okt.12.
60
Solti em. indítványa, hogy az e.ker-i gyűlésre kerülő tárgyak előre köröztessenek
31
1860. okt.12.
61
Solti em. az évi e.ker-i gyűlés időpontjáról
31
1860. okt.12.
62
Felsőbaranyai em. papi földek után fizetett adó ügyében
31
1860. okt.12.
63
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy a drávaszabolcsi lp. kéri Sándor Mihályt exmittálását
32
1860. okt.12.
64
Alsóbaranyai em. segélyre ajánlja az újvidéki egyh.-t
32
1860. okt.12.
65
Alsóbaranyai em. a szlavóniai lelkészek ezüstben való fizetéséről
32
1860. okt.12.
66
Alsübaranyai em. kéri a jegyzőkönyv hamisítással vádolt  Paczolai József rétfalusi lp. felfüggesztését 
32
1860. okt.12.
67
Vértesaljai em. jelenti, hogy Kádár Péter gyúrói lp. halála miatt üresen maradt hivatalt Salamon István etyeki lp. kapta
32
1860. okt.12.
68
Vérteslajai em. jelenti, hogy Etyekre Salamon István helyére Szabó Lajos került
32
1860. okt.12.
69
Külsősomogyi em. előterjesztése a lápafői és nagyszékelyi lelkészi hivatal e.ker-i betöltése miatt
32
1860. okt.12.
70
Külsősomogyi em. előterjeszti, hogy a tengődi és felsőnyéki egyházak az autonóm kormány alá visszalépnek
32
1860. okt.12.
71
Gyöngyösi egyh. segédlelkészért folyamodik
32
1860. okt.12.
72
Tószegi és várkonyi lp. előterjesztése a szolnoki papi szolgálat ügyében
32
1860. okt.12.
73
Báthory Dániel, Dobos László, Ádám József segédlelkészek kérik második vizsga alóli felmentésüket
32
1860. okt.12.
74
Segédlelkész-cserék: Nagyszékelybe Fábián Mihály laskói segédlelkész, Pátyra Báthory Dániel bicskei, Soltra tanítósegédnek Sedivi Frigyes nagyszékelyi, Pátkára Kemenczki János pátyi, Siklósra Vári Sándor 
32
1860. okt.12.
75
Kovács Lajos nagykőrösi h. lp., Csukás Benjámin gyönki tanár, Baranyás Lajos segédlelkész rendes lelkészül való alkalmazásukat kérik
33
1860. okt.12.
76
Koós Ferenc bukaresti lp. az alapuló csángó-magyar kül. a ploestit ajánlja az e.ker figyelmébe
33
1860. okt.12.
77
Szűcs József hiricsi lp. kéri a gyönki isk.-val szembeni kártértítési követelésének elintézését
33
1860. okt.12.
78
Eötvös Sándor fülöpszállási lp. néhai Koczor Ferenc könyveit felküldi a pesti reform. gimnázium könyvtárába
33
1860. okt.12.
79
Szemere Pál péceli, Borsos Szabó Mihály és neje Boka PAp Erzsébet kecskeméti lakosok végrendeletüket beadták megőrzésre
33
1860. okt.12.
80
Zajos János tanító, Kovács Rozális néhai Kovács Sámuel lp. leánya segélyt kér
33
1860. okt.13.
81
Világi főjegyző a főjegyzői hivatal egyik pecsétjét Dobos Jánosnak átadta
33
1860. okt.13.
82
Tatai András e.ker-i pénztárnok hivatali pecsétet kér
33
1860. okt.13.
83
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
33
1860. okt.11.
1-4. szám
Közjegyzőkönyv
33-36. oldal
1860. okt.11.
1
E.ker-i pénztári számadás vizsgálatára kinevezett küldöttség jelentése
33-35
1860. okt.11.
2
Polgár Mihály ügyvédi tudósitása
35-36
1860. okt.11.
3
Ügyvédi jelentést megköszönik
36
1860. okt.11.
4
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
36


1861. máj.27.
1-87. sz.
1861. máj. 27-én és a következő napokon tartott 1. közgyűlés jegyzőkönyve
37-52. oldal
1861. máj.27.
1
Szuperintendens könyörgése után főgondnok megnyitja a gyűlést
37
1861. máj.27.
2
Em.-i és főbb isk.-i képviselőket kinevező jelentések felolvasása
37
1861. máj.27.
3
Indítvány a gyűlések napirendjéről, mivel több képviselő az országgyűlésen is részt vesz
37-38
1861. máj.27.
4
Szuperintendenst és főgondnokot megbízzák a tárgyalási rend összeállításával
38
1861. máj.27.
5
Két aljegyző választásra beérkezett szavazatok felbontására kinevezett bizottság: Szilassy György, Dobos János, Polgár Mihály, Peti József, Hamar András, Gál György. Filó LAjost megválasztják, Fördős Lajos és Peti József között újabb szavazás dönt
38
1861. máj.27.
6
Aljegyző választásra a felovasott 30 egyházból nem érkezett szavazat
38
1861. máj.27.	
7
5. pont alatt számba vett szavazati ívek elégetésével Kármán Pál em.-i képviselőt megbízzák
38
1861. máj.27.
8
Délutáni gyűlésen gróf Ráday Gedeon főgondnok nem jelenhetett meg, helyettesítésére Magyari Kossa Sámuelt kérik fel
38
1861. máj.27.
9
E.ker-i consistorium tagjainak számát felemelik
38-39
1861. máj.27.
10
Tanácsbírók választására szavazatbontó bizottságot jelölnek ki: szuperintendens és főgondnok elnöklete alatt, Sárközy Kázmér, Hubai József, Szilassy györgy, NAgy István, Polgár Mihály, KAndó József, Dobos Jnos, Ballagi Mór
39
1861. máj.27.	
11
1860. évi okt.-i jkv 16. sz.a. végzés a presbiterválasztásokról, espereseket újból megbízzák a jelentéstétellel
39
1861. máj.27.
12
Papvizsgáló bizottság jelentése
39-40
1861. máj.27.	
13
Földváry Károly pótvizsga ügye
40
1861. máj.27.
14
Rác Márk csúzai segédlelkész magánvizsga folyamodványa
40
1861. máj.27.
15
Keck Endre magánvizsga folyamodványa
40
1861. máj.27.
16
Streibel Jakab áttért papnövendék kérvénye
41
1861. máj.27.
17
Pesti papképezde igazgató bizottmányának gyűlés jkv-e
41-42
1861. máj.29.
18
Szuperintendensi jelentés a káplánok áthelyezéséről - névsor
42
1861. máj.29.
19
1860. évi máj. jkv 10. sz. a kinevezett közpénztárt tervező bizottmány javaslata
42-43
1861. máj.29.
20
E.ker-i tanügyi bizottmány iskolák állapotáról szóló jelentése
43-45
1861. máj.30.
21
E.ker-i gyűlés kimondja, hogy a Helytartótanácsot törvényes hatóságnak nem ismeri el
45-46
1861. máj.30.
22-41
Helytartótanács intézményei
46-48
1861. máj.30.
42
Pesti em. jelenti, Fáy András lemondása és gróf Teleki LÁszló halála után gróf Teleki Miklóst em.-i gondnokká megválasztották
48
1861. máj.30.
43
Solti em. jelenti, hogy Szentbenedek segélyért és charitativumai elengedéséért folyamodik
48
1861. máj.30.
44
Solti em. jelenti, hogy dabi egyh. segélyért folyamodik
48
1861. máj.30.
45
Tolnai em. jelenti Egressy Galambos Sámuel em.-i képviselő lemondását
48
1861. máj.30.
46
Tolnai em. jelenti, hogy Halász Gedeont és Pap Lajost em.-i tanácsnokká választották
48
1861. máj.30.
47
Tolnai em. jelenti, hogy czeczei egyh. charitativumai elengedéséért folyamodik
48
1861. máj.30.
48
Vértesaljai em.jelenti, hogy három évenként tisztújítást fog tartani
48-49
1861. máj.30.
49
Vértesaljai em. óvást tesz az 1860. évi jkv 3. sz. 16. pontja ellen, mely szerint az alkotmányozás joga a zsinatot illeti
49
1861. máj.30.
50
Vértesaljai em. jelenti, hogy a verebi és biai egyh. charitativumai elengedéséért folyamodik
49
1861. máj.30.
51
Vértesaljai em.  Német István hangoztató olvasókönyvét ajánlja
49
1861. máj.30.
52
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy Fodor Pál főesperes, Csépán Antal em.-i gondnok lemondott
49
1861. máj.30.
53
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy a tisztújítás elvét kívánják követni, így a többi hivatalnok is lemondott
49
1861. máj.30.
54
Felsőbaranyai em. előterjesztése a csehi egyh. folyamodásáról,  Nagy Sándor lp. özvegyének egész kegyelemévet kérnek, és fiát Nagy Dánielt administrátornak szeretnék
49
1861. máj.30.
55 
Felsőbaranyai em. jelenti, Terehegyre Kovács Antal kórósi káplánt választották rendes lelkészül
49
1861. máj.30.
56
Felsőbaranyai em. előterjeszti Hamar András oldi lp. folyamodását a lukma ügyében
49
1861. máj.30.
57
Felsőbaranyai em. jelenti, dancsházi egyh. Alföldi Sándor kisharsányi segédlelkészt választotta rendes lelkészül
49
1861. máj.30.
58
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy kórósi egyh. Alföldi sándor dancsházi lp. kérik rendes lelkészül
49
1861. máj.30.
59
Felsőbaranyai em. jelenti, hogy belvárdi egyh. seglyt kér
49
1861. máj.30.
60
Felsőbaranyai em. jelenti, nagypeterdi egyh. charitativumai elengedéséért folyamodik
49
1861. máj.30.
61
Alsóbaranyai em. jelenti gr. Teleky László segédgondnokságról való lemondását
50
1861. máj.30.
62
Alsóbaranyai em. Újvidéki egyh.-t ajánlja
50
1861. máj.30.
63
Alsóbaranyai em. kérése, hogy az egyházaiban megtagadott ezüstpénz fizetést az e.ker érvényesítse
50
1861. máj.30.
64
Alsóbaranyai em. jelenti, hogy a Kórógyhoz tartozó tardincai rác leányegyh. tanítót kér
50
1861. máj.30.
65
Külsősomogyi em. jelenti, hogy Boda József halála után a túri egyh. Szászi József kiliti segédlelkészt választotta
50
1861. máj.30.
66
Külsősomogyi em. jelenti, a nagyberényi egyh. Dömény József segédlelkészt választotta rendes lelkészül
50
1861. máj.30.
67
Külsősomogyi egyhgázak képviselői a stólák ügyében
50
1861. máj.30.
68
Külsősomogyi em. jelenti, a lápafői egyh. Kovácsi István helyettes lp.-t rendes lelkészül megválasztotta
50
1861. máj.30.
69
Gyönki gimnásium ügyében kiküldött választmány jelentése
50
1861. máj.30.
70
Kecskeméti egyh. a szanki, jelenleg Kunszentmiklóshoz tartozó pusztának leányosítása ügyében
50
1861. máj.30.
71
Kecskeméti em. a különvált házasok és törvénytelenül együttlakók ügyében e.ker-i intézkedést kér
50
1861. máj.30.
72
Kecskeméti em. a pándi iskolai segélyezés ügyében
50-51
1861. máj.30.
73
Kecskeméti em. előterjeszti, a várkonyi egyh. kölcsönt kér
51
1861. máj.30.
74
Kecskeméti egyh. előterjeszti, hogy a gyöngyösi egyh. segédlelkészt kér
51
1861. máj.31.
75
Gyönki gimnáziumi tanárok folyamodása
51
1861. máj.31.
76
Nagykőrösi lyceum felsőbb osztályainak növendékei folyamodnak a legátiók ügyében
51
1861. máj.31.
77
Antos János abonyi egyh. főgondnoka a leányiskola felépítésére segélygyűjtést kér
51
1861. máj.31.
78
Nagy Ferenc theol. tanár lelkipásztori hivatalért folyamodik
51
1861. máj.31.
79
Ádám Gerzson nagykőrösi tanár ünnepélyes felavatást kér
51
1861. máj.31.
80
Fodor Sándor hivatalon kívüli lp. alkalmazást kér
51
1861. máj.31.
81
Gyarmathy Károly dömsödi tanító rendes lelkészi alkalmazást kér
51
1861. máj.31.
82
Fodor István volt újvidéki lp. tanító káplánságot kér a solti em.-ben
51-52
1861. máj.31.
83
Szuperintendens indítványai a beadványok ügyében
52
1861. máj.31.
84
Indítvány névtár kiadásának ügyében. Szerkesztéssel megbízzák: Dobos János egyh.-i főjegyző, Török Pál, Ballagi Mór, Polgár Mihály, Szász Károly
52
1861. máj.31.
85
Következő közgyűlés időpontjának tárgyalása
52
1861. máj.31.
86
Csorba Veres Zsuzsánna Kun Pál lp. özvegye, Kovács Rozália néhai Kovács Sámuel lp. leánya, Zajos János tanító segélyt kérnek
52
1861. máj.31.
87
Jegyzőkönyv felovastatott és minden pontjában helybenhagyatott	
52
1861. máj.27.
1-5. szám
Közjegyzőkönyv
52-54. oldal
1861. máj.27.
1
Tatai András e.ker-i pénztárnok számadását vizsgáló bizottság kijelölése: Boldizsár Imre, Kiss Lajos, Pap Antal, Horváth Gábor, Szilassy György, Kandó József, Gózon Lajos, Tóth Károly, Polgár Mihály
52
1861. máj.30.
2
Pénztári számadást vizsgáló bizottság jelentése
52-54
1861. máj.30.
3
Polgár Mihály e.ker-i ügyvéd jelentése
54
1861. máj.30.
4
E.ker-i ügyvédnek köszönetet mondanak
54
1861. máj.30.
5
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
54

1-26. szám
Egyházkerületi törvényszék jegyzőkönyve
55-59. oldal
1861. máj.28.
1
Alsóbaranyai em. előterjesztése a torzsai egyh. folyamodásáról, melyben kérik Szászi István lp. felmentését
55
1861. máj.28.
2
Babarci egyh. megválasztotta Nagy Sándort lp.-t
55
1861. máj.28.
3
Laskói egyh. folyamodványa, melyben kérik Dányi Gábor lp. elmozdítását
55
1861. máj.28.
4
Ósziváci egyh. peres ügye egyházi adó ügyében
55-56
1861. máj.28.
5
Harkányi egyh. folyamodványa, melyben kérik Németh János segédlelkész rendes lelkészül való kinvezését, miután a felsőbaranyai em. Környei Lajos luzsoki lp. rendelte ki
56
1861. máj.28.
6
Botykai egyh. folyamodványa, melyben kérik Főző László siklósi segédlelkész rendes lelkészül való kinvezését, miután a felsőbaranyai em. Hamar Pál segédlelkészt rendelte ki
56
1861. máj.28.
7
Uszódi egyh. kéri Decsi Gábor mostani lp.-a mellé Decsi Dénest állandó segédül, apja halála esetén rendes lelkészül kinevezni kin
56
1861. máj.28.
8
Szeremlei egyh. lp.-a mellé Ádám József nagykőrösi segédlelkészt kéri kinevezni
56
1861. máj.28.
9
Kiskunfélegyházi egyh. kéri, hogy Ötvös Sándor segédlelkészt rendes lelkészül megválaszthassa
56
1861. máj.28.
10
Dunavecsei egyh. kéri Balla István káplán elhelyzését
56-57
1861. máj.28.
11
Medinai egyh. segédlelkészt kér, Földváry Károlyt kirendelik 
57
1861. máj.28.
12
Faddi egyh Kovács József lp. elleni folyamodványa. Nagy Istvánt és Dobos Jánost küldik ki az ügy kivizsgálására
57
1861. máj.28.
13
Pátkai egyh. Hollósi Fülöp Ádám lp. mellé Szabó LAjos etyeki lp.-t kéri rendes lelkészül
57
1861. máj.28.
14
Király Imre és Kontra Sándor segédlelkészek ügye
57
1861. máj.28.
15
Több egyházközségi ügy kivizsgálására kinevezett bizottság: Kiss Lajos, Szász Károly, Mészáros Benjámin, nagy István, Miskolczi István, Boldizsár Imre
57
1861. máj.30.
16
Ráczkevei egyh. Soltra Lajos lp. elleni folyamodványa
57
1861. máj.30.
17
Hiricsi gyül folyamodványa, melyben kérik, hogy szabadon választhassanak lelkészt
57
1861. máj.30.
18
Ipacsfai gyül. folyamodványa, melyben kérik a papbér fizetés katonáskodó fiúkra és szolgalegényekre való kiterjesztését érvényen kívül helyezni
57
1861. máj.30.
19
Séllyei gyül. lelkészének és elöljáróságnak folyamodása, hogy az ellenük folyó vizsgálatot szüntessék meg
58
1861. máj.30.
20
Bolyó Mihály dunavecsi városbíró folyamodványa Balla István tanítókáplán elmozdítása ügyében
58
1861. máj.30.
21
Dömötör József kunszentmiklósi volt kántor folyamodása elmozdítása ügyében
58
1861. máj.30.
22
Batta Ferdinánd kecskeméti elemi iskolai tanító kéri hivatalába való visszahelyzését
58
1861. máj.30.
23
Bogád és Mindszent közötti peres ügy vizsgálatát végző bizottság jelentése
58
1861. máj.30.
24
Gyönki egyh. magyar és németajkú tagjai közötti peres kérdést vizsgáló bizottság jelentése
58
1861. máj.30.
25
Gyarmathy Károly volt kajdacsi lp. és utódja Csúthi Zsigmond lp. között folyó peres ügy kivizsgálását végző bizottság jelentése
59
1861. máj.30.
26
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
59
1861. okt.30-31-nov.1.
1-55. szám
1861. okt. 30., 31, nov. 1-én Pesten tartott II. közgyűlés jegyzőkönyve
61-72. oldal
1861. okt.30.
1
Közgyűlés megnyitása
61
1861. okt.30.
2
Névsorolvasás
61
1861. okt.30.
3
Döntést hoznak arról, hogy a képviseleti rendszer szerint minden gyűléstagnak egyéni szavazata legyen
62
1861. okt.30.
4
E.ker-i tanácsbírák szavazati jogát megszavazzák
62
1861. okt.30.
5
Szuperintendens jelentése tisztújításokról, lelkészválasztásokról
62-63
1861. okt.30.
6
Felolvasssák az e.ker-i tanácsbíróválasztás eredményeit: Fördős Lajost és Szilády Lászlót választották meg. Felszólítják azokat az egyházakat, akik szavazatukat nem küldték be
63
1861. okt.30.
7
Szuperintendens jelentése a tanácsnoki hivatal betöltésére leadott szavazatokról
63
1861. okt.30.
8
Tanácsbírói hivatalra bejött szavazatok felbontására kijelölt bizottság: Kiss Károly, Molnár Lőrinc, Gerenday József, Visoly Gusztáv, Hollósy Károly, Tóth Károly
64
1861. okt.30.
9
Aljegyzői hivatalra bejött szavazatok felbontására kijelölt bizottság: Csikai Imre,  Molnár Pál, Környei Lajos, Bozó Pál, Szilassy János, Hollósy János
64
1861. okt.30.
10
Fördős Lajos visszalép az aljegyzői jelöléstől
64
1861. okt.30.
11
Egyetemes tanügyi választmány jelentése a népiskolák ügyében tett munkálatokról 
64
1861. okt.31.
12
Aljegyzői hivatalra adott szavazatok felbontásának eredménye: Peti Józsefet választották
64
1861. okt.31.
13
E.ker-i tanácsbíró választás eredménye: Erdélyi Ferenc, Parragh János Belevári Ferenc, Ács Zsigmond
65
1861. okt.31.
14
Megújítják 6. sz. a hozott határozatot, azokkal az egyházakkal szemben, akik szavazatukat nem küldték be
65
1861. okt.31.
15
Elnökséget megbízzák a számba vett szavazati ívek megsemmisítésével
65
1861. okt.31.
16
Elrendelik a szavazást a világi aljegyzői hivatalra
65
1861. okt.31.
17
Szász Károly solti főesperes a népiskolák ügyében előterjesztett választmányi jelentésről
65
1861. okt.31.
18
11. sz.a alatt tett indítványra hozott határozat népnevelés ügyében
65
1861. okt.31.
19
Pánczél Ferenc erkölcsi olvasókönyvének nyomtatási költsége ügyében
65
1861. okt.31.
20
11. sz.alatt felolvasott jelentés  pontjait tudomásul veszi a közgyűlés
65
1861. okt.31.
21
Tanácsbírák napidíjának ügyét elhalasztják a jövő közgyűlésig
65
1861. okt.31.
22
E.ker tanügyi bizottmányának jelentése az iskolák állapotáról 
65-67
1861. okt.31.
23
Kecskeméti egyháztanács iskolájának ügyében tett jelentése
67-69
1861. okt.1.
24
Felolvassák a tanügyi bizottmány által kidolgozott iskolaigazgatási és rendtartási javaslatokat
69
1861. nov.1.
25
Rendelet a az e.ker-i gyűlésre ékező beadványok ügyében
69
1861. nov.1.
26
Tanügyi bizotmányi javaslat a nagykőrösi tanítóképezde javára felállítandó tápintézetre nézve
69
1861. nov.1.
27
Bányai ágost. hitv. e.ker kéri a prot. főiskolai pénztárból ágost. hitvallású felet illető rész kiadását
69
1861. nov.1.
28
Pesti egyh. köszönetet mond az 1861. évi okt. közgyűlés 49. sz. határozatáért főisk. közpénztár tb.
69
1861. nov.1.
29
Szuperintendens a pesti főiskola javár agyűlt pénzösszeg ügyében
69-70
1861. nov.1.
30
Testvér e.ker-ek gyűlési jegyzőkönyveit bemutatják, levéltárba helyezik
70
1861. nov.1.
31
Üdvözlik az ágost hitv. egyházat Prónay Gábor egyetemes főfelügyelővé való választása alakalmából
70
1861. nov.1.
32
Tiszáninneni e.ker néhány egyháza számára segélygyűjtést kihirdetik 
70
1861. nov.1.
33
Dorogi, acsai, pesti, ráczalmási, belgrádi egyh. részére segélygyűjtést kihirdetik
70
1861. nov.1.
34
Abaúj megyei alsóvadászi egyh. számára segélygyűjtést Luther emlékrajz eladásából ajánlják
70
1861. nov.1.
35-42
Helytartótanács intézményei
70-71
1861. nov.1.
43
Magy. királyi és udvari kancellária intézménye a bécsi, prágai, lembergi, nagyszebeni lelkészi állomások ügyében
71
1861. nov.1.
44
Tolna vármegye törvényszékének keresvénye halálozás bejelentésének ügyében
71
1861. nov.1.
45
Kecskeméti em. jelenti, hogy a gyöngyösi egyh. vonakodik kifizetni lelkészének teljes fizetését
72
1861. nov.1.
46
Szanki puszta, mint leányegyház hovatartozásának ügye
72
1861. nov.1.
47
Solti em. tisztújítás tárgyában benyújtott indítványát jövő gyűlésre halasztják
72
1861. nov.1.
48
Indítvány az egyh.-i és hivatali pecsét használatáról
72
1861. nov.1.
49
Ách Gedeon egykori laskói lp. kérelme lelkészi állomásért
72
1861. nov.1.
50
Theológiai int. tanulói kérik, hogy az akadémiai promotiók kezdetét tegyék át Sz. Györgyről Szt. Mihályra 
72
1861. nov.1.
51
Ballagi Károly nagykőrösi képezdei tanár folyamodása, emylben fizetése kárpótlását kéri
72
1861. nov.1.
52
Szuperintendens az 51. sz.a.-i folyamodás kifizetésének módjáról
72
1861. nov.1.
53
Kovács János volt seregélyesi lp., jelenleg dunapataji tanító káplán alkalmaztatásért folyamodik
72
1861. nov.1.
54
Jövő kerületi gyűlés időpontjának kitűzése
72
1861. nov.1.
55
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
72
1861. okt.28-nov.1.
1-20. szám
Egyházkerületi törvényszék 1861. évi II. jegyzőkönyve
73-81. oldal
1861. okt.28.
1
Szuperintendens megnyitja a gyűlést, bemutatja az új tagokat: ifj. Ráday László bácsi és a.baranyai em. gondnoka , Hamar András f. baranyai főesperes, Fördős Lajos tanácsbíró
73
1861. okt.28.
2
Felolvassák a Dányi Gábor laskói lp. ügyére vonatkozó okiratokat
73-76
1861. okt.29.
3
Dányi Gábor ügyének folytatása
76-77
1861. okt.29.
4
Kováts János faddi lp. ügye
77-78
1861. okt.29.
5
Mocsoládi egyh. folyamodványa Győri István tanító ellen
78
1861. okt.30.
6-8
Szász Károly esperes, Tóth KÁroly em.-i ülnök jelentése a dunavecsei egyh.-ban Bolyó Mihály bíró kívánságára Balla István tanítókáplán elleni vádak kivizsgálásáról
78-79
1861. okt.30.
9
Sedivi József vadkerti lp. folyamodványa 
79
1861. okt.30.
10
Batta Ferdinánd kecskeméti elemi tanító elmozdításának ügye
79
1861. okt.30.
11
Gyönki gyül magyar ajkú tagjainak folyamodványa, melyben kérik annak elrendelését, hogy a német ajkú tagok isvállaljanak részt az egyházi terhekből 
79-80
1861. okt.30.
12
Csuthy Zsigmond kajdacsi lp. folyamodványa
80
1861. okt.30.
13
Gyarmathy Károly 12. sz. ponttal összefüggő folyamodványa
80
1861. okt.31.
14
Bajó Sándor haraszti adminisztrátor kárpótlást kér
80
1861. okt.31.
15
Parragh Bertalan segédlelkész folyamodványa
80
1861. okt.31.
16
Kontra Sándor laskói segédlelkész folyamodványa
80
1861. okt.31.
17
Újsziváci egyh. folyamodványa az ósziváciakkal arányos teherviselés ügyében
80
1861. okt.31.
18
Fodor István exauctorisált lp. tanítókápláni állást kér
80
1861. nov.1.
19
Dömötör József kunszentmiklósi kántor peres ügyében benyújtott iratok megviszgálására kinevezett bizottmány jelentése
80-81
1861. nov.1.
20
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
81
1862. máj.19-23.
1-78. szám
1862. máj. 19., 20., 21., 22., 23., Pesten tartott közgyűlésének jegyzőkönyve
2-20. oldal
1862. máj.19.
1
Szuperintendens megnyitója
2
1862. máj.19.
2
Szuperintendens jelentése
2-4
1862. máj.19.
3
Névsorolvasás
4
1862. máj.19.
4
Nyáry Pál e.ker-i tanácsbíró lemond hivataláról
4
1862. máj.19.
5
gróf Vartensleben Ágoston és Fördös Lajos tanácsbíró lemond hivataláról
4
1862. máj.19.
6
gróf Teleki Sándor segédgondnok, Batta Sámuel e.ker-i tanácsbíró, Erdélyi Ferencz tanácsbíró nem tudnak megjelenni a közgyűlésen
4
1862. máj.19.
7
Parragh János és Belevári Ferenc e.ker-i tanácsbírák letették esküjüket
4
1862. máj.19.
8
Világi aljegyző választásra beérkezett szavazatok felbontására kijelölt küldöttség: Hamar András esperes, Szalai Sándor, Pap Antal, Tanárky Gedeon, Kiss Miklós, Szűcs Adolf
4
1862. máj.19.
9
Ách Zsigmond lemond censori hivataláról, helyette Filó Lajos nagykőrösi lp.-t választották meg
4
1862. máj.19.
10
Papvizsgáló bizottmány jelentése
5
1862. máj.19.
11
Szuperintendens jelenti, hogy 5 újonnan választott lp. ordinatioja még nem történt meg: Fábián Mihály öszödi, Német János harkányi, Főző László botykai, Nagy Dániel csehi, Sebők József acsai lp.
5
1862. máj.19.
12
Közpénztárt tervező bizottmány jelentése
5-6
1862. máj.19.
13
Keck Endre kéri az e.ker-be való bekebelezését
6
1862. máj.19.
14
Laskó, Darócz, Kopács, Bélye, Szentmártonkáta, Bugyi Bogyiszló illetményi hátralékainak ügye
7
1862. máj.19.
15
Jelentik, hogy Pándon a Gyürky-féle birtokra eső egyházi tartozásokat még nem fizették ki
7
1862. máj.19.
16
Izsáki lelkész és tanító fizetése
7
1862. máj.19.
17
Dömsöd, Dunavecse, Bogyiszló, Gyöngyös a lelkészfizetést  csökkenteni akarják
7
1862. máj.20.
18
Szuperintendens jelenti, hogy több egyház a lelkészi és tanítói egyházi földekből járó adót nem fizeti
7
1862. máj.20.
19
Tanítók, tanárok, segédlelkészek elrendezése, (névsor)
8
1862. máj.20.
20
Világi aljegyző választás eredményéről tesz jelentést a kijelölt bizottság: Vay Lászlót  és  Arany Jánost választották
8
1862. máj.20.
21
Elrendelik a 20. sz.a. számba vett szavazás szavazati íveit
8
1862. máj.20.	
22
Jövő e.ker-i gyűlés időpontja
8
1862. máj.21.
23
Solti em. tisztújítás tárgyában tett indítványának tárgyalása
8-9
1862. máj.21.
24
Pesti egyh. folyamodványa, melyben segélyt kér a Ráday Könyvtár elhelyezésére szolgáló helyiség építéséhez
9
1862. máj.21.
25
Ideiglenes jegyzőnek Szász Károlyt választják
9
1862. máj.21.
26
Tanügyi választmány jelentése teljes terjedelemben
9-12
1862. máj.21.
27
Tanügyi választmány bemutatja a nagykőrösi tanítóképző szervezeti tervét
12
1862. máj.21.
28
Egyetemes tanügyi választmány háromtagú bizottságának földgömbök megszerzése körüli eljárásáról szóló jelentése
12
1862. máj.21.
29
Kecskeméti egyh. Pánczél-féle erkölcsi olvasókönyvre vonatkozó nyilatkozata
12
1862. máj.21.
30
Indítványozzák, hogy a németajkú egyházak számára is jelenjen meg erkölcsi olvasókönyv
12-13
1862. máj.21.
31
Pesti prot. fpiskolai ig. választmány jelentése a kamatok tőkésesítéséről és a Tupy-féle hagyaték kezeléséről
13
1862. máj.21.
32
Szász Károly theológiai tanárságának ügye
13
1862. máj.21.
33
Kecskeméti egyh. jelentése a jogakadémia ügyéről
13
1862. máj.21.
34 
E.ker 3 felsőbb iskolája egységes szervezetére kidolgozandó javaslat elkészítésére kijelölnek egy bizottságot: Török Pál, gróf Ráday Gedeon elnöklete alatt, Sárközy Kázmér, Dobos János, Ballagi Mór,  Fördös Lajos, Tatai András, Kiss Miklós, Filó Lajos, Mészáros Benjámin, Tanárky Gedeon
13
1862. máj.22.
35
5 lelkész felavatása
13
1862. máj.22.
36
Indítvány a jövőben lelkészavatások időpontjáról
13
1862. máj.22.
37
Indítványozzák, hogy csak a legfontosabb kérdéseket tárgyalják a gyűlés további részében
14
1862. máj.22.
38
Szuperintendens előterjeszti a tanbizottmány közép- és felsőbb iskolák igazgatására és fegyelmezésére vonatkozó tervjavaslatát
14
1862. máj.23.
39
Nagykőrösi presbitérium nyilatkozata a tanítóképző tápintézete tárgyában
14-15
1862. máj.23.
40
Kecskeméti jogi tanszak és külön képviselő- küldési jog kérdése
15
1862. máj.23.
41
Solti em. az agentiális pénzeket visszatartotta
15
1862. máj.23.
42
Szuperintendens konvent-tartás ügyében
15
1862. máj.23.
43
Egyetemes értekezleti tagok közül lemondott: Maller Ferenc, Ötvös Sándor, gróf Teleki Gyula, Csépán Antal. Új küldüttség tagjai: Török Pál, gróf Ráday Gedeon, Sárközy Kázmér, Nyáry Pál,  Dobos János, Filó Lajos rendes tagok, ifj. Ráday László, Visolyi Gusztáv, Nagy ZSigmond, Fördös Lajos, Szász Károly póttagok
15
1862. máj.23.
44
Kajdocs, Öszöd, Teleki, Iregh, Babony, Mocsolád, Ujvidék, Ószivác, Babarc, Tiszvárkony, Beremend charitativumai elengedését kéri
15
1862. máj.23.
45
Dunaföldvár, Újvidék, Mocsolád, Beremend részére segélygyűjtést elrendelik
15
1862. máj.23.
46
Újból elrendelik az egyházi épületek biztosítását
15-16
1862. máj.23.
47
Alsóbaranyai esperes előterjeszti a kórógyi egyh. kérését néhai Györke István lp. özvegyének kegyelem évéről
16
1862. máj.23.
48
Bicskei és baracskai egyh. kéri az akadémiai promotiók állandó tanítósággá változtatását, Bicske Szente Pál tanító személyére
16
1862. máj.23.
49-64
Helytartótanács határozatai, Buda
16-18
1862. máj.23.
65
Tolna m. főispánjának levele, kéri az egyh-t az iskolaköteles gyermekek felügyeletére, a nép buzdítására a gyümölcsfatermesztésben 
18
1862. máj.23.
66
Pestmegye alispáni hivatala törvényszéki rendelete kihirdetése ügyében
19
1862. máj.23.
67
Prónay Gábor ágost. hitv. egyetemes felügyelő köszönete 
19
1862. máj.23.
68
Pesti evang. árvaegylet magát az e.kerben hirdetni kéri 
19
1862. máj.23.
69
Testvér e.ker jegyzőkönyveit bemutatják
19
1862. máj.23.
70
Balogh Péter tiszántúli e.ker szuperintendense megküldi a pesti főiskolai igazgatóságnak életbe léptetett tantervüket
19
1862. máj.23.
71
Balogh Péter tiszántúli e.ker szuperintendense az orosházi ref. gyülekezetet az e.ker-nek segélyezésre ajánlja
19
1862. máj.23.
72
Vay Miklós tiszáninneni főgondnok közgyűlési megnyitó beszédéből küldtek több példányt
19
1862. máj.23.
73
Lelkészek és tanítók fizetési tábláit javításra az espereseknek visszaadják
19
1862. máj.23.
74
Boros Gábor és neje Valentini Judit nagykőrösi lakosok panasza gyermekük elkeresztelése miatt
19
1862. máj.23.
75
Mészáros Benjámin e.ker-i tanácsbíró indítványa az 1848-as vallásegyenlőséget kimondó törvénnyel kapcsolatban
20
1862. máj.23.
76
Kún Pál özvegye Csorba Veres Zsuzsánna, László György özvegye Csorba Krisztina, Kovács Sámuel árva leánya Kovács Rozália, Zajos János tanító, özv. Balogh Józsefné Csizmadi Gergely részére segélyt kér
20
1862. máj.23.
77
E.ker-i tanácsbírák napidíj ügye
20
1862. máj.23.
78
Jegyzőkönyv felolvastatott, helybenhagyatott
20
1962. máj.
1-5. szám
1862. évi közjegyzőkönyv
20-24. oldal
1862. máj.19.
1
Tatai András e.ker-i és iskolai pénztárnok számadásának vizsgálatára kinevezett bizottság: Gángol János, Miskolczi István, Szász Károly, Munkácsi Albert, Bernáth György, Visolyi Gusztáv, Egressy Sámuel, Hevessy Károly, Polgár Mihály
20
1862. máj.23.
2
1. sz.a. kinevezett küldöttség jelentése
20-23
1862. máj.23.
3
Polgár Mihály ügyvédi jelentése
23-24
1862. máj.23.
4
E.ker köszönetet mond Polgár Mihály ügyvédnek
24
1862. máj.23.
5
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
24
1862. máj.22.
1-12. szám
1862.  máj. 22., 23.-án Pesten tartott e.ker-i törvényszéki jkv
25-27. oldal
1862. máj.22.
1
Dunavecsei egyh. folyamodványa a tanítók gabona illetményének ügyében
25
1862. máj.22.
2
Laskói egyh. folyamodványa lelkészválasztás ügyében
25
1862. máj.22.
3
Endrédi egyh. folyamodványa Füstös István lp. elhelyezés ügyében
25
1862. máj.23.
4
Dömötör József kunszentmiklósi kántor ügyében kiküldött vizsgálóbizottság jelentése
26
1862. máj.23.
5
Solti em. óvást emel Dömötör József peres ügyének kivizsgálása ügyében kiküldött e.ker-i bizottság ellen
26
1862. máj.23.
6
Hiricsi egyh. kéri Szücs József lp.  elhelyezését
26
1862. máj.23.
7
Szilágyi János 40 frt. kifizetését kérő folyamodványa
26
1862. máj.23.
8
Tóth Péter vajszlói gondnok panasza
26
1862. máj.23.
9
Pesti em. előterjesztése pomázi lp. elleni vádak ügyében
27
1862. máj.23.
10
Gyarmathy Károly folyamodványa, melyben Csúthy Zsigmondtól úti és perköltsége megtérítését kéri
27
1862. máj.23.
11
Ósziváci község elöljáróinak nyilatkozata, melyben tiltakozik az e.ker-i törvényszék végzése ellen
27
1862. máj.23.
12
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
27
1862. okt.15-19.
1-56. szám
1862. okt. 15-én és a következő napokon Pesten tartott közgyűlés jegyzőkönyve
2-24. oldal
1862. okt.15.
1
Szuperintendens megnyitja a közgyűlést
2
1862. okt.15.
2
Szuperintendens jelentése
2-3
1862. okt.15.
3
Névsorolvasás
3
1862. okt.15.
4
1861. évi máj. jkv 4. sz.a. indítványozott tanácsbírákkal kapcsolatos vélemények számbavétele
4
1862. okt.15.
5
Em.-i képviselők kérdése
4
1862. okt.15.
6
Peti József aljegyző halála miatt Farkas Józsefet jelölik ideiglenes jegyzőnek
4
1862. okt.15.
7
Világi aljegyzőválasztásra kinevezett szavazatbontó bizottság: Bernáth György segédgondnok, Miskolczy István, Gángol János, Dömötör Pál, Csilléri Benő, Kontra János, Hollósy János, Szilágyi Sándor
4
1862. okt.15.
8
Segéylek kiosztására kinevezett bizottmány: Kandó József, Visolyi Gusztáv, Kiss Lajos, Csikay Imre, Hetessy Dániel, Tatai András, Polgár Mihály
4
1862. okt.15.
9
Testvér e.ker gyűlési jegyzőkönyveit bemutatják, bizottsgot jelölnek ki a közérdekű pontok bemutatására: gróf Ráday lászló, Hamar András, NAgy ZSigmond, Papp Antal, PArragh János, Kozma Ferenc
4-5
1862. okt.15.
10
E.ker-i közpénztár létesíte ügyében kinevezett küldöttség jelentése
5-8
1862. okt.16.
11
Világi aljegyzői hivatalra elrendelt szavazás eredménye: gróf Vay Lászlót választották
8
1862. okt.16.
12
Egyházi aljegyzői hivatalra elrendelik a szavazást
8
1862. okt.16.
13
8 sz.a. adományok elosztására kilejölt bizottság jelentése
8-9
1862. okt.16.
14
Újvidéki egyh. részére nyitott adakozási ívek bemutatása
9
1862. okt.16.
15
1862. évi máj. jkv 34. sz.a. kinevezett bizottság jelentése a pesti, kecskeméti és nagykőrösi iskolák összehangolása, ezen iskolák tápintézetének és a kecskeméti jogi tanszék részére képviselőküldés ügyében
9-11
1862. okt.16.
16
Tanbizottság jogakadémia szervezésére és a bölcsészet-jogi és bölcsészet-theológiai osztály szervezetére vonatkozó javaslata
11-13
1862. okt.16.
17
E.ker-i tanügyi bizottság jelentése
13-15
1862. okt.16.
18
Indítvány tanterv ügyében egyetemes értekezlet összehívására
15
1862. okt.16.
19
1862. évi máj. jkv 27. sz.a. határozat értelmében a nagykőrösi tanítóképző szervezeti tervét kinyomtatták
15
1862. okt.16.
20
Szuprintendens jelenti, hogy a tanügyi bizottmány a közép és felsőbb iskolák igazgatására és fegyelmezésére vonatkozó tervjavaslatát nem fejezte be
15
1862. okt.16.
21
9. sz.a. kineveztt bizottmány jelentése
15-16
1862. okt.16.
22-27
Helytartótanács intézményei
16-17
1862. okt.16.
28
Segélygyűjtésre ajánlott egyházak listája
17
1862. okt.16.
29
1861. máj. jkv 46. sz.a hozott  középületek biztosításáról szóló határozat foganatosítására újból felszólítanak
17
1862. okt.16.
30
Kölcsönös biztosító társulat létrehozásának indítványa
17-18
1862. okt.17.
31
Kinevezi a pesti, kecskeméti, nagykőrösi iskolák közös igazgatóságát: gróf Ráday gedeon,  Török Pál, Sárközy Kázmér, Dobos János, Ballagi Mór, Fördös Lajos, Tatai András, Kiss Miklós, Filó Lajos, Tanárky Gedeon, Mészáros Benjámin
18
1862. okt.17.
32
Megújítják, hogy az em.-i jkv a kerületi gyűlés előtt 2 héttel kell beküldeni
18
1862. okt.17.
33
Szuperintendens gyöngyösi kiküldetéséről szóló jelentése
18-20
1862. okt.17.
34
Izsáki lp. és tanító folyamodványa a papi és tanítói deputátumok ügyében
20
1862. okt.17.
35
Pátyi egyh. folyamodása anyagi helyzete rendezésének ügyében
20-21
1862. okt.17.
36
Indítványozzák, hogy az egyházi építkezéseket előzetesen az em.-nél kelljen bejelenteni
21
1862. okt.17.
37
1862. máj. 22. jkv1. sz.a. kinevezett bizottság jelentése a dunavecsi egyh. ügyében
21
1862. okt.17.
38
Baracskai egyh. peres ügyének vizsgálatára kiküldött bizottság: Szilassy György, Dobos János, Fördös Lajos, Kiss Miklós
21-22
1862. okt.18.
39
Tóth Lajos volt kopácsi segédtanítót mohácsi tanítói állomásán egy évre megerősítik
22
1862. okt.18.
40
Büssüi tanító ügye
22
1862. okt.18.
41
Felsőbaranyai em. az akademika promotiók ellen
22
1862. okt.18.
42
Siklósi egyh.  akademika promótiója megszüntetését kéri
22
1862. okt.18.
43
Felsőbaranyai em. panasza, hogy némely egyéneire sérelmes kifejezéseket lehet találni az e.ker-i jkv-ben
23
1862. okt.18.
44
Felsőbaranyai em. az em.i. jkv felküldéséről
23
1862. okt.18.
45
Indítvány az egyh.-i fenyíték életbe léptetéséről. Javaslat készítére kijelölt bizottság: Szilassy György, Kiss Miklós, Tanárky Gedeon, Dobos János, Filó Lajos, Fördős Lajos
23
1862. okt.18.
46
Nagykőrösi egyh.tanács kéri, hogy a nagykőrösi 2. lelkész is kapjon az em.-i gyűlésen szavazati és tanácskozási jogot
23
1862. okt.18.
47
Kecskeméti egyh. aljegyző választás tárgyában benyujtott óvását visszaadják az egyháztanácsnak
23
1862. okt.18.
48
Filó Lajos külföldi útjának eredméynéről számol be, miszerint külföldi segély az iskolák felvirágoztatására nem várható
23
1862. okt.18.
49
Nagy József nagykőrösi zenetanár pótdíjat kér
23-24
1862. okt.18.
50
Katolikusok részéről ért sérelmes ügyek
24
1862. okt.18.
51
Kiss Adolf sóvéi lp. panasza a megyei szolgabíró által kirótt pénzbüntetés miatt
24
1862. okt.18.
52
Péter Zsigmond és Pálóczi Horváth Mária adományáért köszönetet mondanak
24
1862. okt.18.
53
Kiss Mária Munkácsi Dániel szaporcai lp. özvegye segélyt kér
24
1862. okt.18.
54
Fodor István volt újvidéki lp. tanítói hivatalt kér
24
1862. okt.18.
55
Nyáry Pál, Fodor Pál, Mészáros Benjámin, Egressy Sámuel, Varga János az 1860. júl. jkv 31. sz.a. hozott határozata értelmében nem jelenhetett meg
24
1862. okt.18.
56
Jegyzőkönyv felolvastatott, helybenhagyatott
24
1862. okt.18-19.
1-15. szám
1862. okt. 18, 19-én Pesten tartott e.ker-i törvényszék 2. jegyzőkönyve
25-27. oldal
1862. okt.18.
1
Laskói egyh. és Dányi Gábor lp. folyamodványa
25
1862. okt.18.
2
Dömötör József kúnszentmiklósi kántor folyamodványa
25
1862. okt.18.
3
Felsőbaranyai em. siklósi ügyben tett bejegyzése
26
1862. okt.19.
4
Újmindszenti és bogádi egyh. peres ügye istentisztelet megosztása, a templom- és paplakra jutó költségek illető arányban való megtérítése
26
1862. okt.19.
5
Ipacsfai egyh. folyamodványa az egyh. kebelében lévő szolgáknak, szabadságos katonáknak párbér fizetés alóli felmentése ügyében
26
1862. okt.19.
6
Szabó Lajos ipacsfai lp. fellebbezése Sárkány Gáborné javára született végzés ellen
26
1862. okt.19.
7
Ifj. Bekő Gábor Baranya  m.-i consistórium ítélete ellen
26
1862. okt.19.
8
Cserna István juti lp. özvegyének folyamodványa 100 frt ügyében
26
1862. okt.19.
9
Csuthy Zsigmond kajdacsi lp.bocsánatkérő levele
26
1862. okt.19.
10
Szuperintendens jelenti, hogy a hiricsi csere folyamatban van
26
1862. okt.19.
11
Endrédi egyh.-ban történő csere folyamatban van
27
1862. okt.19.
12
Hamar Andrást Szilágyi János részére 40 frt megfizetésére utasítják
27
1862. okt.19.
13
Tóth Péter vajszlói gondnok panaszos folyamodványa
27
1862. okt.19.
14
Dömötör József kúnszentmiklósi kántor ügyében kiküldött bizottság jelentése
27
1862. okt.19.
15
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
27
1863. máj.28-30, jún.1-3.
1-85. szám
1863. máj. 28, 29, 30, jún. 1,2, 3.,-án Pesten tartott közgyűlés jegyzőkönyve
2-24. oldal
1863. máj.28.
1
Közgyűlés megnyitása
2
1863. máj.28.
2
Szuperintendensi jelentés
2-3
1863. máj.28.
3
Névsorolvasás
3
1863. máj.28.
4
gróf Vay László megválasztott e.ker-i aljegyző letette hivatali esküjét
3
1863. máj.28.
5
Egyházi aljegyzőségre kiírt szavazásra kijelölik a szavazatbontó bizottságot: Egressy Sámuel, Szűcs Adolf, Kiss Miklós, gróf Vay László, Ádám György, Vörösmarthy József, Papp Antal, Gaál Lajos
3
1863. máj.28.
6
Papi vizsga időpontja
3
1863. máj.28.
7
Szuperintendensi jelentés egyes pontjainak részletes tárgyalás
3
1863. máj.28.
7a
Csikai Imre solti főesperes  választásának törvényes jellege
3
1863. máj.28.
7b
Egyházi képviselők kérdése
3-4
1863. máj.28.
7c
Tolnai em.-ben kevés a világi képviselő a gyűléseken
4
1863. máj.28.
7d
Lelkészek mellé lehet -e adminisztrátort rendelni
4
1863. máj.28.
7e
Lelkészválasztások szabályozására kinevezett bizottságba Tatai Andrást is kinevezik
4
1863. máj.28.
7f
Leányegyházak kéelme anyásításuk ügyében. E tárgyban javaslat készítésre kinevezett bizottság: Fodor Pál, Hamar András, Kozma Ferenc, gróf Teleki Sándor, gróf Vay László 
4
1863. máj.29.
8
Aljegyző választás szavazatbontó bizottságának jelentése: Farkas Józsefet választották
4
1863. máj.29.
9
8. sz.a. ismertetett szavazás szavazati íveinek megsemmisítésével az elnökséget bízzák meg
4
1863. máj.29.
10 
Pénztárnok előzetes tájékoztatása az e.ker-i pénztár és domestica állapotáról
4-5
1863. máj.29.
11
Szuperintendensi jelentés egyes pontjainak részletes tárgyalás (7f-től folytatva)
5
1863. máj.29.
11g
Indítvány a kegyelemév ügyében
5
1863. máj.29.
11h
Felolvassák Baldacci Antal, Patay György és Ferenc alapítványi leveleit, Csontos Lajos végrendeletét
5
1863. máj.29.
11i
Széles Lajos izsáki lp. adománya a pesti teológia részére
5
1863. máj.29.
11k
Báta, Kuczura, Újvidék, Nyim, Iványi, Jászberény, makád charitativumai elengedését kéri
5
1863. máj.29.
11l
Báta, Vörösmarth, Kuczura, Nyim, Újvidék, Szava, Páprád magukat segélyezésre ajánlják
5
1863. máj.30.
12
Lelkészavatásra jelentkezők: Ádám József szeremlei, Beregszászi Gusztáv aderjási, Kerek Sándor sósvertikei, Sziládi Áron halasi lp
6
1863. máj.30.
13
E.ker-i gyűlés határnapjának kitűzése
6
1863. máj.30.
14
Domestica ügyében választmányt jelölnek ki: ifj. gróf Ráday László, Ádám György, Filó Lajos, Fördös Lajos, Hamar András, Polgár Mihály, Tanárky Gedeon, Tatai András, Visolyi Gusztáv
6
1863. máj.30.
15
Pénztárnok jelentése a domesticába beadott összegekről
6
1863. máj.30.
16
Tiszántúli e.ker segélyegylet felállítására vonatkozó végzése
6
1863. máj.30.
17
Török Pál, mint tanügyi bizottság elnökének jelentése 
6-7
1863. máj.30.
18
Pesti Teológia jelenti, hogy igazgató bizottmányának tagjai megfogyatkoztak, kéri pótlásukat 
7
1863. máj.30.
19
Tanügyi bizottság népiskolákról szóló jelentése
7-10
1863. máj.30.
20
Tanügyi bizottság közép- és felsőbb iskolákról aszóló jelentése
10-11
1863. máj.30.
21
Testvér e.ker-ek jegyzőkönyveinek bemutatása
11
1863. máj.30.
22
Szuperintendens jelenti, hogy közügyek tekintetében érintkezésbe lépett a helytartótanáccsal
11
1863. máj.30.
23-35
Helytartótanács intézményei, Buda
11-13
1863. máj.30.
36
Pest megye tiszti gűlésének felkérése a rögtönítélő bíróságok ügyében
13-14
1863. máj.30.
37
Nyéki e.ker folyamodvány Helle János lp.-ral kötött szerződése ügyében, Döczi József dunaföldvári hely. lp-t. administrátorul kérik
14
1863. jún.1.
38
12. sz.a. felsorolt lelkészeket felavatták
14
1863. jún..1.
39
Tolnai em. előterjeszti a gyönki iskola Hajós-féle alapítványáról szóló jelentését
14
1863. jún.1
40
Tolnai em. előterjeszti a bátai egyh. folyamodványát, melyben charitativumai elengedését kéri
14
1863. jún.1.
41
Solti em. előterjesztése a majosházi leányegyház anyásítási kérelme ügyében
14
1863. jún.1.
42
Solti em. előterjeszti a hartai egyh. folyamodványát, melyben anyakönyvi másolatokat kér
14
1863. jún.1.
43
Solti em. előterjeszti, Sarlai Ferenc bogyiszlói lp. özvegye két kegyelemévet kér
14
1863. jún.1.
44
Solti em. előterjeszti a kunszentmiklósi egyh. jelentését Dömötör József kántor ügyében
14
1863. jún.1.
45
Alsóbaranyai em.előterjeszti a kucorai egyh kérését charitativumai elengedése és segély ügyében
15
1863. jún.1.
46
Alsóbaranyai em. előterjeszti a mohácsi egyh. azon intézkedését, miszerint akadémikus rektor híján  tanítóját megtartotta még két évre
15
1863. jún.1.
47
Alsóbaranyai em.előterjeszti az újvidéki egyh kérését charitativumai elengedése és sorsjáték rendezése ügyében
15
1863. jún.1.
48
Alsóbaranyai em.előterjeszti, hogy a tardincai leányegyh. Kulifay Eleket kéri tanító káplánnak
15
1863. jún.1.
49
Vértesaljai em. előterjesztése a felcsúti leányegyh. folyamodványáról, melyben anyásítását kéri
15
1863. jún.1.
50
Vértesaljai em. jelenti, hogy az 1862. évi közgyűlés 38. pontjában kinevezett küldöttség nem jelent meg Baracskán
15
1863. jún.1.
51
Külsősomogyi em. elöőterjeszti a némedi egyh. kérését, miszerint adminisztrátort kérnek
15
1863. jún.1.
52
Külsősomogyi em. elöőterjeszti a megyeri leányegyház kérését, miszerint anyaegyházzá akar válni
15
1863. jún.2.
53
1862. évi okt.-i jkv 33. sz.a. kinevezett gyöngyösi ideiglenes igazgató választmány jelentése
15-16
1863. jún.2.
54
1862. évi okt.-i jkv 33 sz.a. a Budai István-féle hagyaték számadásának megvizsgálására kinevezett bizottság jelentése
16
1863. jún.2.
55
Gyöngyösi egyh. 35 tagjának levele, melyben nem fogadják el  az ellenük hozott határozatokat
16
1863. jún.2.
56
Széles Lajos izsáki lp. és Király József izsáki tanító folyamodványa Kármán Pál korábbi lp. és a városi hatóság között a lelkészi és tanítói deputatutumot érintő szerződés ügyében
16
1863. jún.2.
57
Kecskeméti em. indítványozza az e.ker-i rendszabályok kinyomtatását
16-17
1863. jún.2.
58
Szentmártonkátai egyh. adófizetésének tárgyában kiküldik: Szilassy György elnöklete alatt Dobos Jánost, Filó Lajost, Fördős Lajost, Kandó Józsefet, Tatai andrást
17
1863. jún.2.
59
Kecskeméti e.m panasza, miszerint a politikai hatóságok közvetlenül a lelkészeknek is küldenek rendeleteket
17
1863. jún.2.
60
Kecskeméti em. előterjeszti, hogy az em.-i jegyzőkönyvből csak az e.ker-i intézkedés körébe tartozó pontokat terjesszék föl
17
1863. jún.2.
61
Felsőbaranyai em. előterjesztése az akademika promotiok ügyében
17
1863. jún.2.
62
Felsőbaranyai em. az e.ker részéről ért sérelmeiről
17
1863. jún.2.
63
Felsőbaranyai em. a gyámpénz ügyében
17
1863. jún.2.
64
Papi vizsgáló bizottmány jelentése
18
1863. jún.2.
65
Káplánok, segédlelkészek, akademikus rektorok elhelyezése
18-19
1863. jún.2.
66
Anyaegyházzá válásról szóló szabályjavaslat
19
1863. jún.2.
67
14. és 16. sz.a. kiküldött választmány jelentése a domestica és a charitativumok ügyében és a tiszántúli egyházi segélyegyletről
19-21
1863. jún.2.
68
Hármas főiskolai igazgatóság jelentése
21-22
1863. jún.2.
69
Dékány István az e.ker-i jogtanári széket elfogadja
22
1863. jún.2.
70
Tanügyi bizpttság jelenti, hogy a felsőbb és középiskolák igazgatására és rendtartására vonatkozó tervezetet még nem nézte át, jövő gyűlésre halasztják
22
1863. jún.2.
71
Kecskeméti főiskolai és a pesti gimnáziumi kar modósító javaslatai
22
1863. jún.2.
72
Négy e.ker-i egyetemes értekezlet összehívását újra sürgetik
22
1863. jún.2.
73
"Magyar prot. irodalmi társulat" alapítását az e.ker örömmel üdvözli
23
1863. jún.2.
74
E.ker ajánlja Fördös Lajos "Bibliai egyezményes szótár" -át és vánka Sámuel "Egyházi Énektár"-át
23
1863. jún.2.
75
Tóth ferenc dabasi lp. Czontos Lajos végrendeletének végrehajtója jelentést tesz
23
1863. jún..
76
Grusz Antalné és Grusz Gusztáv Csontos Lajos végrendeletének ügyében
23
1863. jún.2.
77
Czelder Márton moldva-oláhországi hittérítő saját munkájához és a pitesti templom építésére segélyt kér
23
1863. jún.2.
78
1862. okt.-i jkv 53 sz.a. megbízott Gerenday József esperes  jelentése
23
1863. jún.2.
79
Szűcs József szabadszállási lakos folyamodványa, melyben édesapja után maradt tatrtozásának kifizetésére haladékot kér
23
1863. jún.2.
80
Szűcs József szabadszállási lakos panasza a választások ügyében 
23
1863. jún.2.
81
Határozat, miszerint az 1862. évi Almanach szerkesztőjének tiszteletdíjul 50 példányt kiadatnak
23
1863. jún.3.
82
Felsőbaranyai em. helyhatósági önállósága tárgyában az 1862. évi törvényszéki jkv 3. sz.a. tárgyalt előterjesztésének ügye
23-24
1863. jún.3.
83
Indítvány  az egyház tulajdonában lévő földek adóztatása kérdésében
24
1863. jún.3.
84
Balog Józsefné szül. Csizmadi Erzsébet, Csorba Veres Krisztina, Kovács Rozális, Berhidai Keresztes Józsefné  és Dezső Pál világtalan nagykőrösi tanító segélyt kér
24
1863. jún.3.
85
Jegyzőkönyv felolvastatott, helybenhagyatott
24

1-5. szám
1863. évi közjegyzőkönyv
24-27
1863. máj.28.
1
Tatai András számadásának vizsgálatára kinevezett bizottság: Bernáth György, Miskolczi István, Laki Mihály, Urházy Lajos, Burgyán Sámuel, Miskolczi József, Tanárky Gedeon, Madarassy István, Polgár Mihály
24
1863. máj.30.
2
1. sz. a kinevezett bizottság jelentése
24-26
1863. máj.30.
3
Polgár Mihály ügyvédi tudósítása
26-27
1863. máj.30.
4
Közgyűlés megköszöni Polgár Miláy ügyvédi tudósítását
27
1863. máj.30.
5
Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
27
1863. jún.3-4.
1-20. szám
1863. évi törvényszéki jegyzőkönyv
28-31. oldal
1863. jún.3.
1
Dalmát- horvát- tótországi helytartótanács keresvénye, melyben Paczolay József rétfalusi lp.-t eltávolítását javasolja, mivel Detschmann József öngyilkost ünnepélyes szertartással eltemette
28
1863. jún.3.
2
Dányi Gábor fizetési követelései a laskói gyülekezettel szemben
28
1863. jún.3.
3
Újsziváci egyh folyamodványa Gózon Zsigmond lp. ellen törvénytelen palástpénz és stóla szedése miatt 
28-29
1863. jún.3.
4
Ósziváci egyháztagok folyamodványa Keck Zsigmond lp. ellen
29
1863. jún.3.
5
Újsóvéi egyh. e.ker-i küldötttséget kér egysikertelen pereskedés költségeinek kivizsgálására
29
1863. jún.3.
6
Hidvégi egyháztagok a felsőbaranyai em.-i törvényszék ítéletének megsemmísítését kérik
29
1863. jún.4.
7
Belkovits János volt felsőbaranyai em.-i ügyvéd követelései az em.-vel szemben
29
1863. jún.4.
8
Újmindszenti egyh. a bogádi egyházzal az istentisztelet megosztása s templom és paplakra  eső költségek  arányos megosztása ügyében
29
1863. jún.4.
9
Szabadságos katonák párbér fizetése
29-30
1863. jún.4.
10
Szabó Lajos ipacsfai lp. segédtanítótartás ügyében
30
1863. jún.4.
11
Cuni egyh.k. tanítói fizetés és lp. részére munkavégzés alól felmentést kér
30
1863. jún.4.
12
Dobos István volt szentmártoni tanító állást kér
30
1863. jún.4.
13
Szuperintendens jelenti, hogy Szücs József és Jenei Sándor hiricsi és besenci lelkészek közötti csere megtörtént 
30
1863. jún.4.
14
Cserna István juti lp. özvegyének 100 forintos követelése
30
1863. jún.4.
15
Jakab Sándor gyönki tanító Lápafőre való elhelyezése ellen
30
1863. jún.4.
16
Szuperintendens jelenti Füstös István endrédi lp. és Kiss József kazsoki lp. cseréje megtörtént
30
1863. jún.4.
17
Dömötör József kunszentmiklósi kántor hivatalba való visszaállítását és elmaradt fizetését kéri
30-31
1863. jún.4.
18
Szalkszentmártoni egyh. Fodor Pál tanító elmozdítását kéri
31
1863. jún.4.
19
Dóczi Dániel felcsúti előkönyörgő tanító állást kér
31
1863. jún.4.
20
Jegyzőkönyvet felolvasták, hitelesítették
31
1863. okt.28-31.
1-72. szám
1863. okt. 28,29,30,31-én Pesten tartott közgyűlés jegyzőkönyve
2-40. oldal
1863. okt.28.
1
Szuperintendens megnyitja a közgyűlést
2
1863. okt.28.
2
névsorolvasás
2
1863. okt.28.
3
Polgár Mihály és Filó Lajos jegyzői teendőiket szembajuk miatt nem tudják ellátni, segítő jegyzőket kérnek
2

4-23
Egyetemes értekezlet jegyzőkönyvének egyes pontjai
2-7.
1863. okt.28.
4
4. sz.a.egyetemes értekezlet összehívásáról szóló javaslat elfpgadása
2
1863. okt.28.
5
7. sz.a. atentalisták zavargásai által előidézett sérelmek ügye
2
1863. okt.28.
6
9. sz.a. érettségi vizsgák tárgyában kelt intézmény
2
1863. okt.28.
7
10. sz.a. az érettségi vizsgák egységesítésére tett javaslat
2-3
1863. okt.28.
8
12. sz.a. egyházi földek adója tárgyában
3
1863. okt.28.
9
13. sz.a. jogakadémiák ügye
3-4
1863. okt.28.
10
15. sz.a. joagakadémiai tanpálya évszámának meghatározása
4
1863. okt.28.
11
16. sz.a. hadköteles ifjak házasodási jogai
4
1863. okt.28.
12
17. sz.a. a "Magyar prot. irodalmi társaság" pártolja
4
1863. okt.28.
13
18. sz.a. javaslat az akademika rectoriák intézményére
4-5
1863. okt.28.
14
20. sz.a. javaslat a tábori lelkészség ügyében
5
1863. okt.28.
15
21. sz.a. a váci siket-néma intézet katekhetája számára évi díjat adjanak
5
1863. okt.28.
16
23. sz.a. a moldva-pláhországi misszió ügyét ajánlja
5
1863. okt.28.
17
22.sz.a. a bécsi teológiai intézetbe a ref. hitfelekezeti tanszékre jelöltet keresnek
5
1863. okt.28.
18
25. sz.a. javaslat, miszerint a gyülekezetek közpénztáraikból csak a ref. felsőbb iskolák részére köteleztessenek segélyt fizetni
6
1863. okt.28.
19
27. sz.a. a róm. kat. ptotestáns iskolákba való felvételét megyszorító intézkedés ellen
6
1863. okt.28.
20
28. sz.a. kölcsönös tűzkárbiztosítás ügyében
6
1863. okt.28.
21
29. sz.a. a "Magyar reformált segélyegylet" és domestica indítványát ajánlják
6
1863. okt.28.
22
30. sz.a az énekeskönyv javításának kérdése
6
1863. okt.28.
23
31. sz.a. az egyházi tisztújítás kérdését nem tárgyalta
7
1863. okt.29.
24
Tanügyi bizottmány jelentése
7-8
1863. okt.29.
25
Tanügyi bizottmány tanterv modósításra vonatkozó jelentése
8-9
1863. okt.29.
26
1862. májusi jkv 70. sz.a. megbízott tanbizottság  közép- és felsőbb iskolák igazgatására, rendtartására és fegyelmére vonatkozó dolgozatának teljes szövege  
9-22
1863. okt.29.
27
Szuperintendens jelentést tesz az újonnan alkalmazott tanárokról
22
1863. okt.29.
28
1863. májusi jkv 63. sz.a. elrendelt esperesi beszámolók az iskolai gyámpénztárról
22
1863. okt.29.
29
1862.őszi jkv 45. sza.a kinevezett választmány egyházfegyelemről készített javaslata
22-23
1863. okt.29.
30
Espereseket felkérik, hogy nyújtsák be a tűzkár elleni biztosításról szóló jelentéseiket
23
1863. okt.29.
31
Felszólítják azokat az espereseket, akik nem szavaztak az aljegyzőre nyújtsák be igazolásukat
23
1863. okt.30.
31
Pénztárnok domesticáról szóló jelentése egyházmegyénként táblázatban összefoglalva
23-29
1863. okt.30.
32
Baracskai egyházba kiküldött bizottság jelentése
29-30
1863. okt.30.
33
Szentmártonkátai egyházba kiküldött bizottság jelentése
30
1863. okt.30.
34
Népiskolai formulárék készítésére kinevezett bizottság nem végezte el megbizatását
30
1863. okt.30.
35
Polgár Mihály jelentése Tóth Ferencnek a  Csontos Lajos végrendelet végrehajtásáról tett számadásáról
30-31
1863. okt.30.
37
Polgár Mihály jelentése Grusz Antalné és Grusz Gusztáv követelésével kapcsolatban
32
1863. okt.30.
38-45
Helytartótanács rendeletei
32-33
1863. okt.30.
38
Bélyeg és illeték tárgyában
32
1863. okt.30.
39
Katonai fölmentések, elbocsátások, nősülési engedélyek tárgyában
32
1863. okt.30.
40
Családi értesítvények katonai ügyekben
32
1863. okt.30.
41
Papi személyek végrendelete tárgyában
32-33
1863. okt.30.
42
Faültetvények megóvása ügyében
33
1863. okt.30.
43
Barmász rendőri intézkedséek pontos megtartásának tárgyában
33
1863. okt.30.
44
Pesti főgimnázium fölálllításának tárgyában
33
1863. okt.30.
45
Egyházak részére engedélyezett segélygyűjtés tárgyában
33
1863. okt.30.
46
Budai II. oszt. adóbizottmány Ráday Gedeonhoz írt levele
33-34
1863. okt.30.
47
E.ker-i gyűlés időpontja
34
1863. okt.30.
48
Énekeskönyv javításra kinevezett bizottság: Dobos jános, Tatai András, Farkas József, Szász Károly, Baksai SÁndor, Nagy József, Nádor Ferenc
34
1863. okt.30.
49
Iskolaigazgató szervezet tagjainak felsorolása
34
1863. okt.31.
50
Lelkészválasztás tárgyában kinevezett bzottság tervjavaslata
34-36
1863. okt.31.
51
Szuperintendens indítványa azoknak az egyházaknak az e.ker-i domesticából való segítésére, amelyek valamilyen elemi csapás miatt nem képesek  a lalkészi és tanítói díjakat fizetni
36
1863. okt.31.
52
Laskói egyh.k. által istentisztelet háborítás vétsége
36
1863. okt.31.
53
Kegyelemévre vonatkozó szavazás módja
36
1863. okt.31.
54
Nagykőrösi egyháztanács folyamodványa presbiterválasztás ügyében
36-37
1863. okt.31.
55
Gyöngyösi egyh. ügyeiről Kiss Pál tudósítása
37
1863. okt.31.
56
Tordai istván patai lp. Budai István-féle hagyaték tárgyában adott nyilatkozata
37-38
1863. okt.31.
57
Tokai Pál és társai Ráday Gedeonhoz írt levele
38
1863. okt.31.
58
Szabadkai helvét és ágostai protestánsok folyamodványa, melyben kérik, hogy egyesült protestáns leányegyházzá alakulhassanak. Küldöttséget neveznek ki: Fördös Lajos, Kiss Miklós kecskeméti képviselő, Péter Imre halasi gondnok, Szilády Áron halasi lp.
38
1863. okt.31.
59
Kunszentmiklósi lelkésszé Könyves Tóth Kálmánt választották
38
1863. okt.31.
60
Baky Ender kunszentmiklósi gondnok levele Dömötör József kántor ügyében
38
1863. okt.31.
61
Móricgáti leányegyház folyamodványa, melyben kéri hogy Fodor István volt újvidéki lp.-nak, jelenleg tanítónak ismét engedélyezzék az igehirdetést és szakramentumok kiszolgálását
38
1863. okt.31.
62
Pólya Imre áporkai tanító ügye
38
1863. okt.31.
63
Kunszentmiklósi egyháztanács kéri, Rozgonyi Benő  pusztakerekegyházi leányegyház tanító előimádkozásra való felhatalmazását
38
1863. okt.31.
64
Veres András elhunyt veresegyházi lp. helyére Erdélyi József volt segédlelkészt választották
39
1863. okt.31.
65
Cservenkai németajkú egyh. próba papolásra kér enegedélyt
39
1863. okt.31.
66
Ráchidasi németajkú leánygyül templomépítésre segélyt kér
39
1863. okt.30.
67
Iregi egyh. kéri charitativumai elengedését
39
1863. okt.30.
68
Pesti árvaegylet választmánya köszöni az e.ker segélyét
39
1863. okt.30.
69
Székesfehérvári ág. hitv. egyh. segélyt kér
39
1863. okt.30.
70
özv. Belák Józsefné kölcsön ügye
39
1863. okt.30.
71
Utasítják a jegyzői hivatalt, hogy  a jegyzőkönyveket tárgymutatóval lássák el
39
1863. okt.30.
72
Jegyzőkönyvet felolvassák, elfogadják
39
1863. okt.31.
1-8. szám
Egyházkerületi Törvényszék Jegyzőkönyve
40-41. oldal
1863. okt.31.
1
Dömötör József volt kunszentmiklósi kántor ügye
40
1863. okt.31.
2
Baranya megye törvényszékének tudósítása a laskói zavargások ügyében
40
1863. okt.31.
3
Laskói egyh. néhány tagjának folyamodványa a rendzavarás ügyével kapcsolatban
40
1863. okt.31.
4
Dányi Gábor volt laskói lp. folyamodványa  a rendzavarás ügyében
40
1863. okt.31.
5
Újsziváci egyh. folyamodványa Gózon Zsigmond lp. palástpénzt érintő ügyében
41
1863. okt.31.
6
Ósziváci egyh. Keck Zsigmond lp. ellen benyújtott folyamodványa
41
1863. okt.31.
7
Bodméri egyh. folyamodványa felcsúti leányegyházzal való viszonyuk tárgyában
41
1863. okt.31.
8
 Jegyzőkönyvet felolvassák, hitelesítik
41


üres lapok
40p


