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nem találtuk meg, és igy megvigasztalódtunk; de nem tartóztathat
juk magunkat bámulni azon, hogy oly bevégzetlen, csonka művet, a
milyen egy élő ember életrajza, világgá bocsátott. Legyen meggyő
ződve, hogy senki se sürgeti e kétségen kivül legérdekesebb műve
befejezését, a melynek még az a kiváló érdeme is van, hogy kezdettől
végig valóságos sajátja és kétségtelenül eredeti.
Elő ember életrajzának közlése, noha képes lapjaink rég divat
ba hozták, mindig kényes dolog. Nem csak azért, mivel bizonyos
körülmények közt kellemetlen értelmezéseknek nyit tért, hanem mi
vel— hogy a régi adoma képével, éljünk — nem vagyunk mi
éppen oly kicsinyek, hogy nagyítnuk kellene magunkat.
Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára f. év Január
és Február hónapjaiban beérkezett adományok.
I. Könyvek: A nm. vallás és közokt. m. kir. minisztérium
tól, Jelentés a közoktatás 1873 évi állapotáról. — A „Ker. Magve
tő" szerkesztőségétől, Keresztény Magvető X köt. Kolozsvár 1875.
— Id. Hintz Györgytől: Fabritius Urkundenbuch zur Geschichte
des Kisdér Kapitels, Hermannstadt 1875. — Aigner Lajostól, Lehoczky Tivadar, Bereg várni- leírása I rész, Budapest 1875. —
Szabó Károlytól Soehrus Paustus munkáiból 4 kötet Eacoviae 1678
—1627. — Gött János brassai nyomdájától 1 nyomtatvány. — N.
N-től egy 1848-ki csataterv, eredeti kézírat. — Gyulai István aradi
nyomdájától 5 fűzet. — A marosvásárhelyi ev. ref. főtanoda nyom
dájától 1 füzet. — A sárospataki ref. főiskola nyomdájától 2 nyom
tatvány. — A sátoraljaújhelyi nyomdától 2 nyomtatvány. —
II. A r é g i s é g t ár számára: Ladányi Samu helybeli Faze-^
kas mestertől 4 drb. rendkívüli nagy cserépedény (helybeli munka,
új). — Dr. Genersieh Antaltól 1 Kolozsvárt a Kárvázy ház pinczéjében talált közép-kori kulcs. —
Kérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket megújítni szívesked
jenek. A múzeum-egylet tagjai kiadványainkat ingyen kapják s csak
a megküldésért fizetnek egy évre 20 krt. Az előfizetési dij is oly cse
kély, hogy méltán mondhatjuk a lehető legolcsóbbnak. Kiváuatra még
az első és második évfolyam teljes péklányaival szolgálhatunk az
eredeti előfizetési dijért.
Hy. Bteia J . m. kir. egyet, nyomd, az ev. ref. főtan. bet. Koloasvártt.

