
szer. v. egy gyűrű alakra öszszehajtott kis arany kígyó, Olasztelke., 
x. egy arany gyűrű, Baróth. z. 3 szívalaku arany karikából álló láncz-
töredék, Várfalva. «. /?. két arany ékszer, B.-Szolnok, y. egy lóalakú 
bronzfibula, Erdély, ő. 1 hazonló csatt, Yeczel. 64. Egy levél alakú 
bronz kard, Erdély. 65. Egy hasonló, Erdély. 66. Egy hasonló, Al-
Torja. 67. Egy hasonló, Bálványos. 68. Egy különös alakú hoszszú 
kard, Sáromberke. 69. Egy vadkan, Gerend. 70. Egy bronz súlyom, 
•71.. 72. Két vas súlyom, Oroszmező. 73. Egy nagy üvegy-gyöngy,, 
Sajó-Udvarhely. 

D. Vaskori tárgyak. 
74. Egy vas buzogány fő, Variálva. 75. Égy hasonló, Al-Torja. 

76. a. b. c. cl. 4 nyílhegy (vas) Várfalva. / . g. k. hasonlók, Erdély. 
h. i. két vas nyílhegy, Sáromberke. o. egy nyílhegy, Szék. p. egy 
nyílhegy, Valea Gloduluj. h egy nyílhegy, Erdély. I. egy lándzsa-hegy, 
Székely-Földvár, ni, n. lándzsa-hegyek, Erdély. 77. Zabola, Erdély. 
78- 79. Kaszák, 80. Meggörbített nyárá, 81. Lándzsa-hegy, 82. lánd
zsahegy nagyobb, 83. lándzsahegy, 84. Kasza, Valea Gloduluj. 

Az erd. múzeum gyűjteményei 
számára a f. évi september hónapban beérkezett adományok. 

I. K ö n y v e k és k é z i r a t o k . ííéhai gróf Teleky Domokos 
gernyeszegi könyvtárából 748 köt. könyv és 6 köt. kézirat. — A 
rn. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól, Cenze, Hanser, 
Memann, Areheologische Untersuchungen auf Samothrake, Wien 1875. 
— A m. kir. belügyminisztériumtól, Magyarország közegészségügyi 
statistikája, Budapest. 1876. — A belga kir. tud. akadémiától, Bul-
letins Vol. 38, 39, 40. Bruxelles 1874, 1875 és Ánnuaire pour l'an 
1875, 1876. U. ott 1875 és 1876. — A brazíliai esász. geológiai 
bizottságtói, Archivos do Musen ííational de Eio de Janeiro, Vol. 1. 
Eio de Janeiro 1876. — A bajor kir. tud. • akadémiától, Sitzungs-
berichte der. phil. hist. Classe 1876. Bd. I. Ileft 2. München 1876. 
— A magyar történelmi társulat kolozsvári bizottságától, Székely 
oklevéltár II. köt. Kolozsvár 1876. — Dr. Entz Gézától, a tordai 
és szamosfalvi sós tavak azalék faunája, Budapest 1876. — Finály 
Henriktől, A nemzetközi budapesti statistikai congressus nyomtatvá
nyai 41 köt. és füzet. — Szoboszlai Eerencztől, Tompa Mihály köl
teményeinek a szerző kéziratával kijavított nyomtatott példánya. — 
Gyertyánfi Istvántól és Kiss Árontól, A népiskola módszertana. Bu
dapest 1876. — A s.-pataki állami tanitóképezdétől, a segesvári ev. 
főgymiiasiumtól, a naszódi görög kath. főgymnasiumtól,' mindeniktől 
programra 1875/6. — Gött János és fia brassói nyomdájától 6, Bé-
thy Lajos aradi nyomdájától 3, a m.-vásárhelyi ref. főiskola nyom
dájától 1 nyomtatvány. II. E é g i ség ek: gr. Eszterházy Jánós~ és 
Kálmántól egy-egy Obsidian nucleus. . . 

Nyomatott Stein János m. Mr. egyetemi nyomdásznál Kolozsvárt. 


