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líti, hogy a fejedelem is ott temettetett-é el, vagy pedig Keresden, mint a hogy 
a gr. Bethlen család traditíója tartja. — Komáromi/ András folytatja és befe
jezi „Egy hamis pénzverő a XVI. században" ez. értekezését. Azután Dedeh 
Crescens tesz jelentést néhány morva és csehországi levéltárról. A történeti iro
dalom rovati* Pauler Gyula Árpádkori történetéből közöl egy fejezetet: Pár
huzam Szt. László és Kálmán közt — s számos könyvismertetést. A tárezdban 
Pettkó Béla a Chernel-család leveles-ládáját ismerteti : Szádeczky L. „Ki írta a 
Lajos király haláláról kesergő levelet?" ez. a. válaszol Erdélyinek. 

Az Akadémiai Értesítő nov. füzete Pauler Gyula legújabb, nagyszabású 
munkájának (A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt) egy fe
jezetével kezdődik „A magyar nemzet fejlődéséről az Árpádok alatt". — Azután 
a könyvkiadó vállalatban megjelenendő „A régi Róma, a legújabbkori fölfede
zések világításában" ez. Lanciáid R. munkája bevezetéséből van egy részlet kö
zölve (törd. Lubúezy Zs). Balassa J ''zsef: „A szlavóniai magyarok és nyelvük" 
ez. értekezéséből közöl kivonatot. Heinrich G Kazinczy levelezésének IV. kö
tetét mutatja be. A „Magyar Történeti Színmíítár" megindítását jelzi egy 
rövid czikk a Kóczán-díj pályanyertej munkáiból. Pecz Vilmos egy görög 
költeményt ismertet a várnai csatáról. Szily Kálmán György mester arithme-
tikáját mutatja be 1499-ből. Folyóiratok szemléje s jegyzőkönyvek zárják be a 
fűzetet. 

Szakosztályi Értesítő. 
Szakosztályunk választmánya f. hő 10-én Szamosi János elnöklete alatt 

ülést tartott, melyen az elnökség jelentést tett az ^Erdélyi Múzeum" eddig meg
jelent lü. évfolyama példányszámairól. A teljes példányok 40 és 80 közt vál
takoznak. A hirdetett kedvezményes árak addig tartatnak fenn. a míg a teljes 
példányok száma 2u-ra száll le. A tagdíjak ezentúl az év első negyede leteltével 
postai megbízással fognak beszedetni. Az elnökség megbízatik a folyóirat nyo-
matása iránt jövő évre Ajtai K. Albert nyomdájával megújítani a szerződést. 
Elhatároztatott. Apáczni Cseri János székfoglalójának 500 példányban való ki
adása s mellékletként az Erd. Múz. jövő évi I. füzetéhez csatolása. A vál. ülés 
legfontosabb tárgya' volt a szakosztály szabályzatának, ill, ügyrendjének revi-
siója, a mely a jan. végén tartandó közgyűlés elé fog terjesztetni. 

— Ssakosstáli/tmk f. hó 16-an d. u. 4 órakor r. havi ülést tart, 
melyen: 

1. Brassai Sámuel: A fejlődés elméletéről — 
2. Jankó János dr.: „Igriczek a Biharhegységben" - fog felolvasni. 


