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költőnek, Alexandri Vazulnak a magyarokról való nézetét írja le; Moldovait
Gergely ismerteti Jancsó Benedek új könyvét „Szabadságharczunk és a dáko
román törekvések" és arról dicsérőleg nyilatkozik; ugyanő egy nagyobb tanul
mányba kezd a móczokról; jdexi György folytatja az ,Elősdiek* fordítását
Dela Vrancea után.
— A Protestáns
Szemle 8. füzetében Payr Sándor Telekesi Török István
XVII. és XVIII. században élő buzgó protestáns életrajzát kezdi meg;
Csiky
Lajos a londoni rongyos-iskolák egyesületének alakulását, történetét, és műkö
dését írja le; Paulik János folytatja a halhatatlansági eszme történetét a
persák hitének leírásárai; Töldváry László Pa'hay P. Sámuel ref. püspök éle
téhez közöl adalékokat.
—- A Protestáns
Közlöny
42. számában Kerekes Ferencz röviden is
merteti az izraeliták nevelési elveit kezdettől a legújabb korig; Koncz József
közli Bethlen Miklósnak Bécsben 1702. szept. 19-én kelt és Veszprémi István
ref. püspökhöz intézett levelét. A 43. és 44. számban Inéze Lajos Berde Sán
dor nagy-enyedi tanárról emlékezik meg.
— A Sárospataki
Lapok
41. számában Iiésész Kálmán leírja a hires
novaji gyűlést, melyet a protestánsok a pátens kibocsátásakor, 1860. április
24-én tartottak. A 42. és 43. számban Mahláry Pap Miklós a sárospataki iro
dalmi kör rövid történetét adja.
— A Keresztény
Magvető,
szeptemberi—októberi füzetét Dr. Gál Ke
lemen értekezése nyitja meg egy új történetbölcseleti rendszerről; Ferencz Jó
zsef egyházi beszédet közöl; Kanyaró Fereucz, a frankfurti egyetem hallgatóit
Erdélyből sorolja fel 1840—1743. között; Irodalmi Értesítő s Különfélék kö
vetkeznek,
s. s.

Szakosztályi értesítő.
Októberi havi ülés
Az Erdélyi Múzeum-egylet bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szak
osztálya okt. 19-én Szamosi János elnöklete alatt tartott ülésén
1. Téglás Gábor: A rómaiak végvárai a Hargita-hegység alján s a ke
leti határvédelem czélja és rendszere ez. munkaiját olvasta fel a titkár.
2. Uj tagokúi bejelentettek: Haraszti
Gyula egyet, tanár és Cs. Papp
József felsőbb leányiskolái tanár Kolozsvárit.
Novemberi havi ülés.
Szakosztályunk nov. 8-án Márki

Sándor alelnök vezetése alatt tartott

ülésén
1. Dr. Versényi
György olvasta fel Hóry Farkasról írt irodalmi mél
tatását.
2. Finály Henrik mutatta be -Orosz Endre régészeti munkáját: a kurjácska-gredai ősemberi telepről Kécsán, Torontálmegyében.
3. Dj tagokúi bejelentettek: Bechnitzer
Ignácz taniíó Hajdu-Szováton,
Wilt Károly tanárjelölt Kolozsvárt.

