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EBDÉLYI MÚZEUM-EGYLET.

Az Árpádkori pénzverés I V . Béla alatt fejlődött ki legmagagasabban s ekkor lép előtérbe a liliom, mint díszítő motívum.
í m e ezt tárgyalja s írja le fejlődését az egyes korszakokban a
munka, melyből az első fűzet most jelent meg.
Az éremrajzok, melyeknek nagy része Wexserle táblái után s az
ott hiányzók pedig szakfolyóiratokból vétettek ki, ha nem is hasonlít
hatók össze idevágó külföldi munkák rajzaival, a mű mégis bizonyára
megbecsülhetetlen és nagy hézagot pótló lesz a magyar numismatikai
tudományra nézve.
Tóth Ernő.

Erdélyi Múzeum-Egylet.
I. Szakosztályi ülés ápr. 27.

A bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. szakosztály ápril hó 27-én dr. Szamosi
János elnöklete alatt választmányi s utána felolvasó ülést tartott.
A vál. ülésen titkár az újabban beküldött értekezésekről tett jelentést,
melyek közlése felől a választmány határozott. Csengeri János dr. indítványára
elhatározta a választmány azt is, hogy a műfordításokat ezentúl az eredeti
ezikkcknél szokásos 25 frtnyi írói tiszteletdíjjal fogja honorálni.
A felolvasó ülésen 1. Orosz Endre olvasta fel értekezését: Két ősemberi
tanyahelyről Kolozsvár környékén, mely az Erd. Múz.-ban fog megjelenni.
2. Titkár olvasta fel Thúry József értekezését: Még egyszer a széke
lyek eredetéről.
3. Új tagokúi felvétettek : Wasylkiewitz
Viktor főgymn. tanár CsíkSomlyón (aj. Balló István).
II. Igazgató-választmányi ülés máj. 10.

A május 10-én tartott ig.-vál. ülésen a folyó ügyek során bemutattatott
az 0 Felsége 50 éves uralkodása jubileumára vert bronz emlékérem, melyet a cs.
és kir. fökamaráshívatal múzeumunknak megküldött.
Szilágyi Sándor unokahuga, özv. Szűcs Ferenczné sz. Pettkó Irén, meg kül
dötte a két Szilágyi Ferencz arczképeihez kiegészítésül b. e. Szilágyi Sándor
olajfestmény fi arczképét, melyet Egervári P. László festett.
Deák Lajos Maros-Tordam. tanfelügyelője a múzeumnak adományozta
a m.-fülpösi templom 1642-iki menyezetképeiről készíttetett rajzokat.
Orosz Endre egy a Mezőségen talált római kősast adományozott a múzeum
nak s Selagean Kamii egy kőbaltát.
Bartha Miklós ref. lelkész úr Székesről (Maros-Tordam.) egy sófalvi Illyés
Lajos úr birtokán talált régi pénzt, III. Fülöp makedón király tetradrachmáját, küldötte be.
Mindezek a becses adományok hálás köszönettel fogadtattak.
Az ülés folyamán még számos elnökségi, pénztári, könyvtári, ásvány- és
növénytári folyóügy intéztetett el.

