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a küzdő hadsereg sorai, az elhullottak tetemin átlép a harcz napi
rendjére, nekünk a kor- és bajtársaknak mégis pótolhatatlan az el
veszett munkatárs, rokon, barát sőt még csak az ismerős is. Nyu
godjanak a fáradt munkások! mi pedig tiszteljük drága emléküket és
tartsuk fen, példájára és mintájára a serdülő nemzedéknek, a mely
csak sirhantjaikat fogja ismerni.
Szíveskedjék a t. közgyűlés már most a részletes jelentéseket
meghallgatni, és azután Ítéletét kimondani az igazgató választmány
utolsó évi sáfárkodásáxa.
fisálj»,

(Folytatása következik.)

F i g y e l m e z t e t é s t Az egyetemi félévek uj beosztásához ké
pest lapunk megjelenése ideje is már e folyó évben oda fog vál
tozni, hogy Augusztus és September hónapok első napjain nem
fog lap kijőni, ellenben Oetober 1-én igen. Egyszersmind figyelmez
tetjük előfizetőinket, hogy az évköny e lappal egyszerre megindult
új folyamából eddigelé megjelent a következő öt füzet:
I. szám. Észrevételek Kraiuer ,.die ursprüngliche Staatsverfassung seit Ungarns, der Gründung. des Kőnigthums, bis zum Jahre
1382" ezímü munkájára, irta Ladányi Gedeon, Kolozsvárt, 1874.
II. szám. Jelentés, a kolozsvár-kocsárdi vasútvonal építésekor
a munkásoknál előfordult megbetegedésekről. Közli Genersikh An
tal tanár, Kolozsvár, 1875.
III. szám, „A classiea philologia történelme hazánkban" ezí
mü mű előzetes ismertetése. Irta: Szamost János tanár. (Felolvas
tatott a „Philologiai társaság" nagy gyűlésén, Budapesten 1875
Aug. 6.) Kolozsvár, 1875.
IV. szám. Néhány földtani kirándulás Erdély déli határ-hegy
ségébe. Irta Z. Knöpfler Gyula, ásvány-földtani tanársegéd. Kolozs
vár, 1876.
V. szám. Erdély ősemlős maradványai ós az ősemberre vo
natkozó leletei. A m. földtani társulatnak 1875. Augusztus 14-én
Kolozsvárt tartott vidéki gyűlésén előadta Dr. Koeh Antal, egye
temi tanár, Kolozsvár, 1876.
E füzetek akár egyenesen a szerkesztőségnél, akár könyv
árusi utón Stein János egyl. könyvárus úr utján megrendelhetők
Minden füzet külön kapható.
Nj. Síeiu J, m. kir. egyet, nyomd, az et. ref. főtan, let, Kolosgyárt.

