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jobb szárny, hol Bem tábornok vezényelt, de Petőfi tőle nem távozott, 
élet vagy halál várt legyen reá ! S fájdalom, az utolsó következett be. 

Vallási tüntetés Má.ria-kegyképpel. Szegény názárethi Mária 
gondolhattál-e valaha arra, hogy neked egykor még kegyképeid 
is lesznek ? Nem, a te egyszerű, tiszta lelkedben ily sejtelem nem 
keletkezhetett, s idvezült lelkednek is, bár most nem homályos tükör 
által látsz, érthetetlen beszéd ez, bár annyiszor ismételd : kegykép, 
kegykép . . . Gondolhattál-e arra, hogy a kegyképeknek még jubileumot 
is fognak tartani ? Az Urnák 1899-ik esztendejében oct. 26-án kolozs-
vári, Gróf Majláth Gusztáv erdélyi róm. kath. püspök elébb mikolai, 
most kolozsvári piarista-templomi képeddel jubileumot és vallási tünte-
tést rendezett. Körmenetben díszruhába öltözve vitték körül képedet. 
Mária lelke érted-e ezt? kinek fiad a Mennyei Atya imádását tanította. 
Hát ti a körmenet részessei, mivelt róm. katholikusok tudjátok-e, hogy 
e részvétellel mit cselekedtetek?! Mit szól ehhez a tudomány, melyet 
az egyetemi kathedrákon hirdettek, a felvilágosultság, a melylyel ti 
előhaladásról beszéltek ?!! 

Gyászhirek : Aranyos-rákosi Csipkés Farkas, toroczkói ny. 
szolgabíró, egyház-tanácsos oct. 7-én élete 46. évében hosszas szenvedés 
után megszűnt élni. Halálát neje, szül. Kriza Judith s fia Gál Miklós 
papnövendék, gyászolják elsősorban. — Székely Mózes kir. alerdő-
felügyelő és családja érzékeny veszteséget szenvedett apóssa telekesi 
Fbergényi Mózes, verespataki föld- és bánya birtokos, bánya-igazgató, 
volt országgyűlési képviselő oct. 7-én 69. éves korában történt elhuny-
tában. —• Lászlóczki Péter kolozsvári polgár oct. 23-án elvesztette 
szivének nagy fájdalmára szeretett nejét, szül. Kónya Gizellát. 

A R Á N Y K Ö N Y V . 
Az „Ezredéves Emlékalap '-ra tett kegyes adományok. 

(Tizennyolczadik közlemény.) 

235. Az eddigi adományok ij2 évi kamatjában 55 frt 24 kr. 
236. Toroczkay Venczel földbirtokos, Guraszáda 5 „ — kr. 
237. Józan Miklós gyüjtőivén Toroezkóról: az egyház-

község 10 f r t ; id. Kelemen Ferencz, Vernes József, 
Botár János sz., Botár Andor, Vernes János Kőházi, 
Simon Miklós belső, Pál Ferencz ács, Tamás Simon, 
Vernes István, ifj. Vernes János, Buzogány Elek, 
Weres István, Bartók Simon, Józan Miklós, Kerekes 
F. és István, Lakatos Miklós, Czupor Ferencz, Asztalos 
Gábor, Tódor Mózes, Simon József, Erdély Elek, 
Balogh György, Botár István, Tamás Andor, Vernes 
Ferencz 1—1 frt ; Kriza István, Botár János 2—2 f r t ; 
Kelemen István 1 frt 50 kr. Todor András, Botár 
Ferencz, Székely János, ifj. Csipkés Albert, Demény 
József, Tangel József, Leb Adolf 50—50 kr., Czupor 
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Miklós 40 kr., ifj. Józan Miklós 60 kr., 
együtt 45 frt — kr. 

238. Magyar Zoltán Kolozsvár 2 frt — kr. 
Összesen 107 frt 24 kr. 

Az előbbi 17 közi. összege. . . . 2275 frt 55 kr. 
Együtt 7 2382 frt TíTkr. 

Fogadják a szives adakozók adományaikért legmelegebb köszönetemet. 
Kolozsvár, 1899. okt. 25. Ferencz József, 

unitár, püspök. 

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

Magyarv Mihály 100 frt. 
Kopp József 5 frt. 

E közlemény összege 105 frt. 
Előző közi. összege 1671 frt 76 kr. 

Összesen: 1776 frt 76 kr. 
Hálás köszönet a szives adakozásért! 

Kolozsvárt, 1899. oct. Péterfi Dénes, 
unitárius pap. 

Nagytiszteletü Szerkesztő Ur! A Keresztény Magvető „Aranykönyv" 
czime alatt tisztelettel kérem szíveskedjék közölni a következő köszönetem 
nyilvánítását: 

Nagyságos Csongvay Lajos köri felügyelő gondnok ur és neje Hajós 
Róza leánya Klárika, marosvásárhelyi egyházközségünknek egy díszes, búza-
virágokkal és aranykalászokkal himzett és aranycsipkével szegélyezett elefánt-
csont szinii brokart urasztali takarót készített és ajándékozott, ezzel az arany-
himzetü felirattal: „Isten dicsőségére készítette 1899. Csongvay Klárika." 

A takaró értéke 50 írt. 
A f. évi őszi urvacsoravétel alkalmával jött használatba, a liivek örömére. 
Igy él és hat a szülők vallásos bugósága az unokákban is. Isten áldja 

meg a kis munkás kezeket, hogy még sok hasznos és Isten előtt kedves mun-
kát végezhessenek. Fogadja az ajándékozó egyházközségem nevében hálás 
köszönetemet. 

Maros-Vásárhely, 1899 október 16-án. Kelemen Albert 
lelkész. 

Nyilvános köszönet. 

Hálás köszönetemet fejezem ki Sipos Gáspár és Barabási Dániel ehedi 
lakós róm. kath. egyéneknek azon szives fáradozásaikért, mely szerint Maros-
Torda vármegye Ngs. alispánjának engedélyével a Maros-Járában építendő 
imaház javára 129 frt 85 krt gyűjtöttek. A szeretetnek Istene tárházából töb-
szörösen pótolja ki a nemes keblű adakozók filléreit. 

Iszló, 1899. október 8. Fekete Józsi 
unitárius lelkész. 




