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ARANYKÖNYV. 
Az „Ezredéves Emlékalap"-ra tett kegyes adományok. 

(Tizenhetedik közlemény.) 

228. Özv. Sándor Istvánná Gyergyay Klára N.-Enyed . . . . 4 frt — kr. 
229. Mészkői egyházközség Tarcsafalvi Pál lelkész utján . . . 4 frt 05 kr. 
230. Dézsfalvi „ Hatházi József „ » . . . 2 frt — kr. 
231. Alsó-Boldogasszonyfalvi egyhk. Geréb Sándor 1. utján . 1 frt — kr. 
232. Péter Sándor b.-újfalvi 1. gyüjtőivén: Pálíi Sándor 20 kr., 

Pálfi Zsigmond 20 kr., özv. Szombatfalviné 40 kr., Sü-
kösd Mózes, Czukor József, Ács Dénes, Ács Lajos, Czukor 
Dani 5—5 kr., Sallos Dénes, Ács Dani, Boros József, 
ifj. Sűkösd Dani, Sallos Péter 10 ^10 kr., Geréb Dénes, 
Geréb Endre 20—20 kr., Péter Sándor és neje 65 kr; 
együtt • 2 frt 65 kr. 

233. Egyed Mózes, tanár Déva 5 frt — kr 
234. Bedő Dániel, ny. egyet, könyvtárőr Kolozsvár 10 frt — kr 

Összesen . . . . 28 frt 70 kr. 
Az előbbi 16 közi. összege . . 2246 frt 85 kr. 

Együtt . . . . 2275 frt 55 kr. 
Szives köszönet az adományokért. 

Kolozsvár, 1899. jun. 22. Ferencz József, 
unitár, püspök. 

Adakozás a kolozsvári unitárius templom belső szépítésére. 
(Nyolczadik közlemény.) 

Sárdi Józsefné, Nemes Borbára urnő (édes anyja Nemes József 
ügyvéd neje, Néb Anna emlékeért) 100 frt — kr_ 

Rutkowszky Róbertné, Nemes Mária urnő 10 frt — kr 
E közlemény összege . . . 110 frt — kr. 

Előző közi. összege 1431 frt 11 kr. 
Összesen . . . . 1541 frt 11 kr. 

A szives adakozásért hálás köszönet. 
Kolozsvárt, 1899. jun. 29. Péterfi Dénes, 

unitárius pap. 

Nagytiszteletü Szerkesztő ur! A „Keresztény Magvetődben kiadni s így 
megörökíteni kérem szives tisztelettel a vallásos kegyességnek egy szép jelét 
az alábbiak szerint: 

A vargyasi unitárius egyházközség, a mult karácsony alkalmával, egy 
nagybecsű, urasztali kenyértartó, ezüst tálat kapott kegyes ajándékul Gyöngyössy 
Béla kir. erdőfelügyelő és nővére Gyöngyössy Elma özv. Zádor Gézáné hitro-
kontól, e felirattal: „Gyöngyössy István unitárius esperes-lelkész és neje Csehv 
Ágnes emlékére, hálás gyermekei Elma és Béla. A vargyasi unitárius egyház-
községnek 1898. dec. 25." 

A félszázadnál többre terjedő s csak az egyházközségben 44 évig viselt 
hív lelkipásztorság emlékét vigyis őrzi a nép kegyelete, melyet maradandóbbá 
tett a gyermeki kegyelet és hála ilyenszerű megnyilatkozása, a miért e helyen 
is fogadják a nemeskeblü ajándékozók, egyházam nevében hálásan nyilvánított 
köszönetemet! 

Vargyas, 1899. április 24-én. K Í ¥ á l 0 t isztelettel 

Kisgyorgy Sándor, 

vargyasi pap. 




