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örvendetes tény, hogy a közoktatási kormány végre belátta nagy nem-
zeti, felekezeti és culturális missiót teljesítő keresztúri iskolánk segélye-
zésének szükséges voltát s megadta segélyével a tovább fejlődés és 
virágzás lehetőségét. 

S*Ász ÁDÁM. f . Ki volt Szász Ádám? A kolozsvári egyházközség-
nek egy tagja. Egyik azok közül, kiket már az első keresztény gyüle-
kezetben ugy neveztek az „egyház oszlopai". A kolozsvári egyházban a 
Szász család neve jól hangzó, drágaemlékü név. Szász Mózes e száz-
esztendő elején az egyházközségnek kiváló papja. Ki volt Szász Ádám? 
Egyike azoknak, kik belétartoznak az egyetemes papságba. A józan 
vallásosságnak, a polgári és hazafiúi erényeknek megtestesülése; vallá-
sos, hi tbuzgó nemcsak elméletben, hanem gyakorlatilag is az Úr templo • 
mában, munkás, áldozatkész az egyház minden ügyeiben; példás szor-
galmú tisztviselő és jó hazafi. Nemes jellem, a régiek mondása szerint: 
„vir ad ungvem". Kolozsvár városát mint pénzügyi tisztviselő s 
később pénztárnok negyven évig szolgálta ri tka hűséggel, az egyház-
községnek pedig mindig kebli tanácsossa volt. Már ezelőtt több évvel 
nyugalomba vonult a városi pénztárnokságtól s idejét gazdálkodással 
töltötte. A néhai Berde Mózsával a legjobb barátságban állott. Tisztes 
alakját közbecsülés környezte mindvégig. Általános részvét kisérte 
sírjába is, mikor dec. l l - é n 87 éves korában elköltözött az élők sorá-
ból, hátrahagyva nemes emlékezetét. 

GYÁSZHIREK: Ürmösi Sándor, tarcsafalvi lelkész nov. 13-án elvesz-
tette szeretett nejét Végli Ilonát, kivel 10 évet élt boldog házasságban. — 
Kis-kadácsi Simén Elek ny. telekkönyvvezető, egyh. tanácsos f nov. 
30-án 59 éves korában Kis-kadácsban. Az elhunytban Veress Gábor, 
Árpád és Béla jóltevő nagybátyjukat siratják. 

OLVASÓINKHOZ. Olvasóinknak boldog ünnepet és boldog uj 
évet k ívánunk, folyóiratunkat szives jóindulatukba ajánlva. 

ARANYKÖNYV. 

Az „Ezredéves Emlékalap"-ra tett kegyes adományok, 
(Kilenczedik közlemény.) 

179. Kőváry László (másodszor L. 129. sorsz.).. 20 frt — kr. 
180. Csegezi László esperes Bágyon.i 5 ^ — „ 
181. Orbok Mór fiképezdei ig. tanár Kolozsvár. 30 „ — ^ 
182i Dr. Vass Miklós tanárjelölt Budapes t . . . . t 2 — „ 
183. Boér Gergely kép. tanár (másodszor L. 

122. sorsz.) i 10 „ — 
184-* Péterfi Dénes lelkész és tanár Kolozsvár. 10 „ — „ 

Össaeaen 77 frt — kr. 
Az előbbi 8 közlemény összege 1475 „ 9(5 „ 
Időközi kamatokban 69 „ 70 „ 

Együtt 1622 frt 66 kt. 
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A mint többek előtt tudva van, a f. évben tartott egyh. főtanácsunkon 
a gyűjtés addigi eredményéről elszámolván, a további gyűjtésről is lemondottam 
volt s azt csak többszörös felkérésre vállaltam el ismét; mert a jelek után 
itélve, bezárhatón ak gondoltam ezt az Aranykönyvet, a melyet a legszebb 
remények között nyitottam volt meg. Örvendek, hogy a fennebbi adományok-
kal reményem némileg újra feléledett. A midőn azért legmelegebb köszönete-
met nyilvánítanám e közleményben foglalt kegyes adományokért a szíves ada-
kozóknak, legyen szab id felkérnem vallásközönségünk összes tagjait, hogy ne 
sajnálják figyelmükre méltatni ez alapítványt avagy csak cziméhez kötött 
emlékeért is. Itt van a karácson ünnepe és az új év, melyeken az angyalok is 
megindulnak, hogy örömet szerezzenek azoknak, a kiket szeretnek. Szeretetünk 
tárgyai között bizonyára nem állhat utolsó helyen egyházunk és szent vallá-
sunk. Emlékezzünk meg hát erről is, a melynek javára fog szolgálni egykor ez 
alap is. Mint eddig, ezután is minden adományt nyilvánosan fogok nyugtázni 
a Ker. Magvetőben. 

Kolozsvárt, 1897. deczember 10. 
FERENCZ JÓZSEF, 
u n i t á r i u s pils ök 

BÖZÖDI IFJ . RADÓ JÁNOS, magyar királyi pénzügy-igazgató helyettes és nője 
Csiszér Anna ő nagysága Déváról bözödi ekklézsiánkat egy veres bársonyból 
készült művészies ki varrással és arany rojttal ékesített 150 forint értékű úr-
u.iztali takaróval ajándékozták meg. 

Korábban Boér Lajos és nője Albert Anna 1892-ben meghalt leányuk, 
Lenke emlékére egy fekete szőr szövetből készített szószék takarót ajándékoz-
tak. Szép jelei ezek annak, hogy a kegyelet a nemesebb sziveket ma is éde-
sen köti templomainkhoz, hol a szív folyton nemesül s a lélek Istennel társalog. 

Fogadják az illetők egyházközségem nevében e helyen is hálás köszö-
netemet. 

Bőzöd, 1897. november 25. 
BOÉR LAJOS, 

lelkész,. 




