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államkincstárra, illetve a kolozsvári m. kir. Fereucz József tud. egye
temre nézve pedig a vallás- és közokt. m. kir. minister megerősitésé-
vel válik kötelezővé. 

Kolozsvárt, 1894. június hó 1-én. 
Az Erdélyi Múzeum-egylet nevében: 

Finály Henrik s. k. 
egyleti titkár. 

A vallás- és közokt. m. kir. minister nevében: 
Leővey Sándor s. k. 

"vall.-és közokt. minist, tanácsos. 

Az Erdélyi Múzeum-egylet 1895. ápril 22-én tartott közgyűlése 
a jelen szerződést egész terjedelmében jóváhagyta és jk. V I I . számú 
határozatával elfogadta és megér ősi tette. 

Kolozsvárt, 1895, április 12-én. 
Gr. Esterházy Kálmán s. k. Finály Henrik s. k. 

egyl. elnök. egyl. titkár. 

22.235. szám. Ezen szerződést elfogadom és jóváhagyom, az 1894. 
évi 45 .921 . sz. a. kijelentett fentartással, mely szerrint a szerződés 2. 
pontja akkor lép érvénybe, midőn a törvényhozás az egyetemi könyv
tári igazgatói állást az állami költségvetés során rendszeresiti. 

Budapesten, 1895. május 17-én. 
Wlassics s. k. 

Folyóiratok szemléje. 
A Századok 1900. XXXIV. évf. februári számát Károlyi Árpád „Szilágyi 

Sándor emlékezete ez. közleménye nyitja meg, melyet ő a Magy. Történelmi 
Társulat 1900. évi jan. 27-én tartott rendkívüli ülésében olvasott fel. Emléke
zésében Károlyi Szilágyi Sándor „sokoldalú nagy és munkássága életének 
legfőbb tartalmát" ragadta ki s főként az ő történetírói és történetkutatói mél
tatását adja. Azután Császár Elemér „Verseghy és a censori hivatal" czímű 
Ittasodik és befejező közleményét vesszük. Jancsó Benedek „Az erdélyi 
románság legrégibb hiteles statisztikája" ez. a. ad közleményt. — A törté
neti irodalom rovatban Zsindely István „Magyar alkotmány az Anjouk és 
Zsigmond alatt" ez. munkáját ismerteti Ferdinándy Gejza. Lendvai Miklós: 
Temes vármegye nemes családjai-t ism. I. J. Udvardy László: Az egri érseki 
jogliceum történeté-t ism. Fináczi Ernő Gyomlai Gyula: A görögök történetét 
a római hódítás koráig, ism. Sz. A tárczában Borovszky Samu : Egy régi 
városi protocollum, Jurkovics Emil : Murány várában talált koporsók sorsa 
e s ferdinándy Gejza: Észrevételek Karácsonyi Jánosnak „Az arany bulla" 
czimü munkáról írt bírálatára" ez közieménveit, azután új könyvek, folyóiratok 
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szemléjét vesszük. Végűi Murgalits Ede : Szláv történeti szemle és Mangold 
Lajos : Hazai hírlapok repertóriuma ez. közleményei következnek. 

Budapesti Szemle 1900. februári száma a következő tartalommal jelent 
meg: Pallagi Gyulától, A természettudományi megismerés alapjai. Bayer 
Józseftől: A nemzeti szinjáték mint közügy (II. közi.). Szmrecsányi Miklóstól: 
Szent-Orsolya legendája a történetben és a művészetben. (I. közi.). Katona, 
Lajostól: A gesta Romanorum. Angyal Dávidtól angolból: A francbardi kincs, 
Stevenson Róbert beszélyét (II közi). Költemények: Estély előtt Gyulai 
Páltól. Anyámhoz, Manuel Jenő után Bogdánfí Lajostól. — Zs. D.-től, Az athéni 
hetaerak. Grosz Emiltől : A magyar egyetemek fejlődése a kiegyezés óta. 

Irodalomtörténeti közlemények. X. évf. 1. füz. (1900.) a következő 
tartalommal jelent meg: Dr. Z/inszky Aladár: Arany bulla forrásai (I közi.). 
Dr. Viszota Gyula: Fessler hatása Kisfaludi Károlyra (I. közi.). Dr. Bleyer 
Jakab: Német siralmas énekek gr. Zrinyi Miklós halálára 1664-ből. K. L.: 
Katona „Bánk-bán'-jának egy helyéhez. Waldapfel János: Arany „Hegedű"-
jéről. Adattári közlemények : Dr. Verenczi Zoltán : szinészettörténeti adatok 
(I. közi.). Dr. Dézsi Lajos: Madányi Lajos történetíró életéhez. Dr. Pécsi 
Viktor: Kalászát a pannonhalmi kézirattárból (I. közi.) Dr. Illésy János: 
Adatok Szálkai Antal élete történetéhez. Benkő Imre : Az 1825-iki diéta alkal
matosságával. Révész Kálmán : Lugossy József levele Révész Imréhez. Katona 
Lajos : Két középkori latin versezet régi magyar fordítása. Ismertetések, bírá
latok és irodalomtörténeti repertórium zárják be a füzetet. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. XXIV. évf. II. füzet (1900. febr.) tar
talma : Kraus Sánmuel, Vergilius Maró Grammaticus nyelvösszehasonlítása. 
Havas Adolf; Glossák a komáromi énekeskönyvhöz. Szilasi Móricz : Sophokles 
El. v. 1078—bl. Katona Lajos, Ad gesta Romanorum. Hazai irodalom, a 
budapesti philologiai Társaság XXV. Közgyűlése (1900 jan. 13.), vegyesek rovata 
és könyvészet zárja be a füzetet. 

Magyar Gazdaságtörténeimi Szemle. 1900. (VII.) évf. 1. füzet tartalma : 
1., Értekezés Dr. Illési Jánostól „A Kincstár hegyaljai szőllőgazdálkodása a 
XVII. század második felében" czímmel. 2., Adat közlemények Borovszky 
Samutól: Erdélyi szászföldi dézsma utasítások 1692-ből. Szlavónia orzságos 
erdőrendtartása 1747-ben. Pénzeink értékéhez 1624-ben. A budai bérkocsisok 
1700-iki szabályzata. Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban. 3. Ve
gyes közlemények Pór Antaltól: Malmok és inalombérletek 1328—29-ben. 
Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben. Magyar iparosok Krakkóban a 
XIV. sz. első felében. Magyar asztalosok Rómában 1368-ban. Dr. Takács 
Sándortól: A magyar kamara futása Pozsonyból 1645-ből. A magyar lovak 
vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban. Gyarmatszerzési tervek kétszáz 
év előtt. Liszthamisítás 1721-ben. Spanyolok telepítése Pancsovára. stb. 4. 
Gazdaságtörténeimi értesítő zárja be a füzetet. 

Turisták Lapja. XI. év. 8—12. szám (1899. decz. 30.) nevezetesebb közle
ménye: Dr. Thirring Gusztávtól, A budai és pilisi hegyvidék történelmi emlékei. 


