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Alapitványok.
1. A «Genersich János» alapitvány kimataiból 5 frt osztatván
ki: marad 1891 év végével összes alapitványképpen
. 149 frt 72 kr.
2. A «Gróf Kornis Gáborné»
alapitvány
kamataiból 5 frt osztatván ki: marad 1891 év végével összes alapitványképpen
108 frt 39 kr.
3l A Groisz Gusztávné «confirm. alapitványa» kamataiból 5 frt
osztatván ki: mararad 1891. év végével összes alapitványképpen
136 frt 50 kr.
4. A «Valenti ni Osvalds alapitvány
1891 évben az alapitó által
20 frttal szaporittatván meg : marad azon év végével össz, 42 frt 18 kr.
5. A néhai Dr. Hintz György «koszo ru-váltási s alapitvány időközi kamatokkal együtt 1891 év végével kitesz
. 174 frt 83 krt.
6. A «Liedernann emlékére»
létesült alapitvány ujabb adomány
hozzájárultával
1891 év végével kitesz
27 frt -41 krt.
7. A tanitók szőlőiből került vételár időközi kamatokkal és ujabb
adomány hozzájárultával
1891 év végével növekedett
. 270 frt 59 krral.
8. A «Gcnersich Leontiru 100 frtos uj alapitvány időközi kamatokkal együtt kitesz 1891. év végével .
. 102 frt 70 krt.
9. A «Genersich Evelin» 100 frtos uj alapitvány időközi kamatokkal együtt kitesz 1891 év végével .
. 102 frt 70 krt.
Ezen kimutatás mindnyájunk örömére ugyan constatálja azt, hogy egyházunk vagyonilag már lolyton gyarapodik; ámde ezen gyarapodás egymagára
sokkal csekélyebb, hogysem abból azon legégetőbb szükségletek
fedezhetők
lezyenek, melyeknek lehetőleg' mielőbbi kielégítése korszerü létünk egyik elodázhatlan követ'elményét képezi. Ezek közé pedig tartoznak:
1 Tanítóink részére egy megfelelő évi lakpénz engedélyezése.
2. Ugyancsak részükre a kerti illetménynek megszerzése és
3. Az iskolai
épületünknek
egy tan- s illetve vizsgateremmel
leendő
megbővitése.
Sok áll tehát még előttünk, mit egyházunk érdekében
éppen ezért igyekezzünk miridenképen,
hegy - habár számra
is vagyunk - ugy mégis szellemileg ne legyünk az utolsók.
Kolozsvártt, 1892. évi január hó 19-én.

Strauts Ánllrás,

Grátz Mór,

BöllDl Gusztáv,

a Guszt.-Ad.-egylet

lelkészelnök.

egyházi pénztárnok.

tennünk kell s
nézve kevesen

és aggházi

pénz t,

ÁnllráscllOfszky Ede

Czirják Károly,

Hilberth József,

egyháztanácsosok, mint kikiild5tt számvizsgáló-bizottsági

Felülvizsgáltatott
és helyesnek
Kolozsvártt, 1892. január hó 22-én.

Valentini ÁlloIf,

tagok.

találtatott.

Beszterczei Béla,

mint a nagyobb egyházképviseletnek

Wagner Ferencz,
tagjai.

