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ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET.

Erdélyi Múzeum-Egylet.
I. Szakosztályi ülés.

Szakosztályunk okt. 27-én dr. Török István vál. tag elnöklete alatt
felolvasó ülést tartott, melyen
1. Szádeczky Zajos olvasta fel „a Rákóczi-forradalom Erdélyben" ez.
tanulmányát, Udvarhely vármegye sajtó alatt lévő monográfiájából. Az Erdélyi
Miízeum decz. füzetében fog megjelenni.
í
i. Dr. Csengery János olvasta fel „Catullns életéből" a. hírneves
római költő Lesbiához való szerelmi viszonyáról szóló érdekes részt.
3. Uj tagúi felvétetett ifj. Bihary István tanárjelölt (Kolozsvárt, ev.
ref. collegium) aj. a titkár 1900-ra.
II. Múzeumegyleti választmányi ülés.

Az E. M E ig. választmánya okt. 3 ülésén Szamosi János dr. elnök
lete alatt az építési arany-alap kamatait kiutalta egy verespataki termés-arany
megvásárlására az ásványtár gyűjteménye számára.
Elhatározta, hogy a vallás és közoktatási m. k. minisztert megkeresi,
hogy a múzeumok és könyvtárak országos dotatiojából az E. M. E. gyűjtemé
nyeinek gyarapítására is juttasson.
A könyvtárban Demeter Dezső tanárjelölt díjuokúl alkalmazását ez
évre megerősítette. A könyvtárigazgató bejelentette, hogy a régi magyar
könyvtár felállításának sorrendi jegyzékét elkészíttette, s hogy a kolozsvári
főügyészségtől átvette a könyvtár számára engedélyezett köteles nyomtatványokat.
A nov. 7-én dr. Szamosi János elnöklete alatt tartott ig. vál. ülésen
bejelentetett, hogy 0 cs. és ap. kir. Felsége főudvarmesteri hivatala értesítette
az egyletet, hogy a prágai hradsin udvarán álló XIV. sz. Szent-György
szoborról, mely Kolozsvári Márton és György szobrászok műve, gypsz másolatott készítenek s egy példányt küldeni fognak az erdélyi múzeumnak is. Az
egylet hálás köszönetének a legfelsőbb helyen kifejezésére gr. Esterházy Kálmán
elnök kéretett fel.
A vallás és közoktatási m. k. minister megerősítette a Kovács Sámuel
alapítványáról szerkesztett alapító levelet, melynek értelmében évenként
pályázat fog hirdettetni Erdély történelme köréből balladákra és történeti
elbeszélések.
A könyvtárigazgató bejelentette, hogy átvette a marosvásárhelyi főügyész
ségtől a köteles nyomtatványokat, s hogy a budapesti főügyészségtől mintegy
G000 kötet nyomtatványt vett át a könyvtár számára
Uj tagúi jelentkezett dr. Posta Béla egy. tanár.

