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Eszter életének 75-ik, özvegységének 13. évében máj. ol-én Kolozsvárt övéinek nagy fájdalmára elhalálozott. — Benczédi Gergely fö'isk.
tanár és neje Miké Klári érzékeny veszteséget szenvedett íiok Benczédi Ferencz I. éves joghallgató juh. 2 án 1(J éves korában történt
halálában. A korán elköltözött ifjút a jó szülök mellett testvérei :
Zsuzsika, dr. Nyiredi Gézáné, Andor és László gyászolják a legfájóbban és nagyszámú rokonság. — Szigetin Mózes városi polgár élete 73,
házassága 52-ik évébrm ápr. 29-én jobb létre szenderült. Szigethi Mózesné, Jelén Juliánná jó férjét, Szigethi Anna, B. Bakk Lajosné, Szigethi Róza, Csiky Z.-né atyjukat, özv. Szigethi Béláné, Bagaméri
Veron apósát, Szigethi Zoltán, Aranka, Árpád nagyatyjukat gyászolják
benne. — Finta Jolán
élete 43. évében Tordáu megszűnt élni. A
szenvedéstől megváltott jó nőt, özv. Finta Miklósné nevelő anyja,
Finta Miklós testvére, Székely Miklós kir. törv.-széki biró, Székely
Dénes birtokos unokatestvérei, Rédiger Béla ny. alispán és számos
rokon fájlalja. — Özv. Szabó Aronné,
nagykadácsi Sárdi Juliánná,
ápr. 6-án élete 84. özvegysége 7. évében Koronkán elhunyt. Sárdi
Lőrincz kolozsvári magánhivatalnok testvérét gyászolja benne. — Ozv.
Nagy József né, Fehér Róza élete 81. özvegysége 32. évében Kövendeu elhalt. Kövendi Nagy Miklós és Nagy Jolán, Derzsi Árpádné
édes anyjukat vesztették az elköltözöttbeu.

ARANYKÖNYV.
Adomány a nagyajtai egyházközségnek
F. évi április hó 15-én elhalt Özv. Gyenge Jánosué szül. Kisgyörgy
Borbára buzgó egyháztaguuk a nagyajtai unitáriús egyházközség „Kepeváltsági
pénz-alapja" javára végrendeleti]eg 20 koronát hagyományozott. Legyen emlékezete áldott s nemes példa-adása buzdítson sokakat áldozásra.
Nagy-Ajta, 1 9 0 2 . május 1 1 .
Löki
Ödön,
lelkész.

Adakozás a siménfalvi egyházközségben.
László Péter és neje Tiboldi Judith kegyeletes érzelmüktől indíttatva,
nemes gondolkozások által vezéreltetve, az élet tavaszán elhalt két leány
gyermekök: Anna és Zsuzsánna emlékét egy 200, kétszáz koronát tevő
„Harang-alap" létesítésével örökítették meg egyházunk kebelében.
A szerető szülők vérző szive a jótéteménynek égi harmatától nyerjen
enyhületet; ezt kivánjuk, midőn a magunk és egyházközségünk nevében hálás
köszönettel emlékezünk meg a nyilvánosság előtt is alapítványukról.
Alsó-Siménfalván, 1902. m á j u s hó.
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