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. . - • Tartozunk még olvasóinknak annak a kijelentésével, hogy 
e bírálatunkat semmi személyes tekintet sem színezte befolyá
sával. Tudományos irodalmunkban valahára komolyan hozzá kell 
fogni, hogy a hívatlan könyvcsinálóknak egy kissé vessünk gá-
tot az útjokba. Sokat kell tanulni addig, a míg tanításhoz fogni 
merhetünk. Ezt tartsuk szemünk előtt, és ne fogjunk könyv-
iráshoz addig, a míg legalább nagyjából nem ismerjük azt a 
tárgyat, a melyről irni akarunk. 

A jelen könyvben legtöbbet ér a könyv végin lenyomtatott 
Nobak-féle táblázat, ha nincs benne sajtóhiba. Hogy az arany
pénzek értéke mért van német birodalmi márkában kifejezve 
és nem osztrák értékű arany forintokban, Ereky ur tán tudja, 
mi nem értjük. 

Az erdélyi múzeum számára 1881. június,—október 
hónapokban beküldött adományok jegyzéke. 

I. K ö n y v e k : A ma. ni. kir. belügymiiüsteriumtól, az 1881. 
évi törvények gyűjteménye. Budapest. 1881., Landesgesetzsammlung 
f. d. J. 1881. Bpest. 1881., 1881. évi országos törvénytár 1—39 
'szám,'Bpest 1881 és Magyarországi rendeletek tára XV évf. 1881. 
1 füzet — Az osztrák földművelési minisztériumtól Das k. k. Quecksilber-
bergwerkzu Idriain Krain. Wien. 1881. •— Az erd. gazdasági egylettől 
Nikel Zsigmond és Fekete Lajos, Az emberi trágya a mezőgazdaságban. 
Kolozsvár 1881. — A szász nemz, egyetemtől, Verhandlungsproto-
colle der General-Versammlung der Sachs. Universitat in Hermannstadt 
iiber die Sitzungen vom 25 Nov. bis 22 L)ec. 1880. Hermannstadt 
1880. — A. kolozsvári f. kereste iskola igazgatóságától, Ertesitó'je 
188°/,-re. Kolozsvár. 1881. — A szeboni ipariskola igazgatóságától 
Neunter Jahresbericht 188°/j - Hermannstadt 1881. — A pozsonyi ág. 
bitv. főiskolától, Értesítője 188°/,-re Pozsony 1881.— A szász-régeni 
evang. alrealgymnasiumtól, Programra 188%. Hermannstadt. 1881. — 
Lakatos Ottótól, Arad története. Irta lakatos Ottó. 2-ik kötet. Arad 
1881. — Schinideke szebeni könyvárustól Theaterbibliothek fűr die 
Jugend. 6-tes Heft. Hermannstadt 1881, — Löw Gyula és társai 
brassai nyomdájától 10 darab nyomtatvány. — Stein János kolozsvári 
nyomdásztól 10 drb nyomtatvány. — A nm. m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől, Janelli Dizionario biografico dei Parmi-
giani illustri. Genova. 1881. — A porosz kir. tud. Akadémiától Cor-
pus Inscriptionum Latinarum Vol Vili. pars 1. Berolini. 1881. — 
A Vérein fttr siebenb. Landeskundetől Archív. Neue Folge XVI. Bd. 
2. Heft. Hermannstadt. 188L — Az erdélyi evang. országos fó'con-
sistoriumtól, Alkotmánya az ágost, lútv. evang országos egyháznak 
Erdélyben. N.-Szeben. 1878. — A keresztény magvető szerkesztősé
gétől, Keresztény magvető XVI. évf. 3 füzet. Kolozsvár 1881. .— A 
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pesti könyvnyomda részvénytársaságtól, Az 1881 évi törvények gyűj
teményes füzet. Budapest. 188l. és 1881 évi országos törvénytár. 31 
— 59 szám. Bpest 1881. — Tóth Mikétől,a nrikroskop. Kalocsa 1881.— 
Veszély Károlytól, Érzelemhangok. Kolozsvár 1881, —• Iskolai értesi-
tó'k az 188% tanévre; a) kolozsvári r. kath. gymnasiumtól; b) Kolozs
vári fels. kereskedelmi iskolától: c) Brassai evang. gymnasiumtól; d) 
Segesvári evang. gymnasiumtól; e) Szászsehesi evang. algynmasiumtól; 
/') Szászrégeni alreal-gymnasiumtól; g) Maros-vásárhelyi ref. főiskolá-
tól;. h) Székely-udvarhelyi ref. főiskolától; i) Csik-somlyói r. cath. fő-
gymnasinmtól; h) Székely-udvarhelyi r. cath fó'gymnasiumtól; l) Szé
kely-udvarhelyi állami fó'realtanodálól; m) i/osonczi m. kir. állami fó'
gymnasiumtól; n) Dévai állami reálfó'tanodától; 0) Gyergyó-szentmiklósi 
polgári fiúiskolától. — A bajor kir. tud. akadémiától, Sitzungs berich-
te der philos histor Classe. 1881. I Bd. 2, II Bd. 1 Heft. München 
1881. — A kolozsvári egyetem bölcsészeti karától, Bölcsészettudori 
értekezések 1876—1881. 10 drb. — „Keresztény Magvető" szerkesz
tőségétől, „Ker. Magvető" XVI évfolyam 4. fűz. Kolozsvár 1881. — 
Kabós Gizella kisasszonytól, Schematismusok és naptárak, 26 drb. — 
Bántó Sámueltől, Briefe über Alexander von Humboldt's Kosmos. IV. 
Thl. 1. 2. Abthl, és Supplement. Leipzig 1859—1861. — Szamosi 
Jánostól, Görögnyelvtan I-ső rész, irta Szamosi János. Bpest 1881. ' --
Rétay Sándortól, a postai szabályok kézi könyve, irta Rétay Sándor. 
Kassa 1881.—• Péterfi Sándortól, Egyházi beszédek, Irta Péterfi Sán
dor. Székelyudvarhely 1881. - Iskolai programmok : a) a kolozsvári, 
&) sz.-udvarhelyi, c) zilahi ref. főiskolától, d) a n.-szebeni állami fő-
gymn. e) a kolozsmonostori gazdasági tanintézettől. — Köteles példá
nyok: Stein János kolozsvári nyomdásztól 5 drb. — Alexi brassai 
nyomdájától 1 drb. — Michaelis F. szebeni nyomdájától 1 drb. — A 
s. pataki ref főisk. nyomdájától 1 drb. — Buzarovics Gusztáv eszter
gomi könyvkiadótól 4 fűzet — A m kir. belügyminisztériumtól Ma
gyarországi rendeletek tára XV. évf. 1881. 2. 3. fűzet Bpest 1881. 
és Landesgesetz Sammlung fúr das J. 1881 2. Heft Budapest. 1881. 
— A londoni Royal Societytől Philosophical Transactions 1880. 1. 2 
és 1881 1. Part London 1881. és Proceedings 188% Nro. 206 — 
213. fűzet. — A bajor kir. tud. akadémiától Sitzung berichte der 
philos. hist. Classe 1881. 3. Heft. München 1881. — A budapesti 
egyetemi könyvtár igazgatóságától, a bp. m. k. könyvtár codexeinek 
ezimjegyzéke. Bpest. 1881. — Gyöngyös város polgármesterétől Sebők 
László, Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös 1880. — Dr. Bras
sai Sámueltől, The Athenaeum 1881. jan—jun. London 1881. —Az 
erd. unitár, egyházi főtanácstól. Értesítő az unitár vallásközönség is
koláiról 188% Kolozsvár 1881. — A zilahi m. kir állami tanitó-
képezdétől, Ertesitvóny 188%-re Kolozsvár 1881. — Stein János 
nyomdásztól 1 drb. — A r. cath. lyc, nyomdájától 1. —-A m.-vá-
sárhelyi főiskola nyomdájától 1. — Michaelis Ferencz szebeni nyom
dájától 1. — Bocsár Tódor bezzterczei nyomdájától 1. — Filtsch Sze* 
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beni nyomdájától 1, — Löw és társai brassói nyomdájától 1. — Alexi 
brassói nyomdájától 2 nyomtatvány. —• 

II. Régiségek és é r m e k : Moldován Sándor tanulótól 4 réz, 
1 ónpónz és 1 török réz peezétnyomó. — Balázs Károlytól: 2 ezüst 
pénz. — Juhó Ferencztó'l 4 db. római cserépedény ^Maros-Újvárról. -
Legiíj. gr. Bethlen Sándortól 1 karikákból alkotott 5 tagú lánczon 
függő' bronz fejsze Bagutról — C s e r é b e : 1 aranyozott csonka bronz 
szobrocska. — 1 kó' szobrocska töredéke. — 1 arany, 8 ezüst- ós 6 
réz pénz Várhelyről, — Gr. Bethlen Andrástól 376 ezüst 647 réz
pénz. — Gr. Eszterházy Jánostól 3 cserép emberfő' és 1 ketté tört 
talpazat cserépből és 1 görög ezüst pénz állítólag Athénéből ; 3 mú
mia alak cserépből: egy kis Nilmérő és 1 echinit kövület, továbbá 2 
kó'fegyver Egyptomból; 1 bronz szobor - 1 barbár aranyékszer. Es 
küllőről; 1 tizenhetedik százbeli ujjas, fegyveralávaló; 1 aranyozott ve-
lenczei ezüst pénz ; 1 német feliratú kerek kőlap; 1 obsidian nucleus. 
A Pataki Miklós-féle hagyatékból, 20 arany, 287 ezüss, 61 réz és 6 
ónpénz, 1 feliratos ezüst pohár 1666-ból, 1 más e felirattal: Hari 
István 1683; 1 más vert domborművű pohár részben aranyozva a fe
nekin ,,K. J." bélyeg: 1 kis ezüst kanta vert domborművű részben 
aranyozva, tetején egy fenyődoboz alakú gomb, fenekin „F. A."- bélyeg; 
1 kisebb fedele karimáján „Sigmundus Burgkhamer" fogantyúján egy 
Syren ; 1 kigyó alakú kis aranyrudacska (karika pénz): 1 penna-tartó 
1 papirvágó' és egy pecsétnyomó ujabbkori mű aranyozott fémből; 1 
vaskulcs; 2 vassarkanytu. 1 filigrán mívű kardkötő őv ezüstből. 1 
pár aranyozott sarkantyú csehgyémánttal díszítve, 1 pár aranycsipkés 
magyar csizma. 1 pár aranyhímzésű török női papucs, ] rövid szárú 
magas fedelű pipa, gyöngyház mosaikkal és ezüst kupakkal; 1 régi 
ezüst gyűrű tűrkissel, 8 darab kovás, 10 drb kupakos készületü pisz
toly, 1 aczél hüvelyű széles régi kard. 1 hasonló fekete bőr, sárga
réz kupakos hüvelyben, 1 lengyel diszkard fekete hüvely, ezüst kupak
kal, fekete markolattal, 1 hasonló ezüstös fehér bőrhüvelylyel, 1 ma
gyar diszkard ezüstös vörös bársonyhüvely, 1 keskeny diszkard ezüstös 
fekete hüvely, gyöngyház markolat, 1 yatagan hüvely nélkül, 1 vadász
kés fekete hüvelyben, 1 keresztes markolatú aczél kard, 1 ezüst mar
kolatú nádbot (állítólag Bem-é!) 1 fémmel kivert rövid bunkós bot 
(Rózsa Sándoré), 1 régi vaskés töredék találtatott a harczai határon, 
1 magyar ezüst pénzekkel díszített kantár szügyelővel, 1 pánczél ing 
vas sodronyból, 14 drb olajfestményt! arczkóp keret nélkül (az aradi 
vértanuk) 2 kis olajfestményü tanulmányfő aranyos keretben. — Szé
kely Károlytól 1 bronce csákány; Lőrincz Maritól 2 drb régi ezüst 
pénz. 

fySSf Jelen számmal küldjük az 1881-ki évfolyam csim-
lapját és foglalatját. 

Nyom, Stein J . erd. mm.~egyl. könyvárus az ev, rej. főtan, betűivel. 


