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— István (Eted) lóf. B. Zs. Gyula
fejérvár, 1590. szept. 22. Km. c. L.
R. 1591. 24.
— Máténak u. f. a. Jobbágytelkén,
Hódoson levő részjószágaira B. G.
Segesvár, 1610. jan. 5. VI. 421.
Bakos András (Remete) és István lóf.
II. R. Gy A ploesti táborban, 1G55.
jun. 28. XXVI. 580.
Bála (Csík-Szent-Imre) György nem.
II. R. Gy. A strojesti táborban, 1655.
jul. 7. XXVI. 605.
Balássy Ferencznek (Véczke) u. a. f.
Rigmányban levő részjószágára B.
Zs. Gyulafejérvár, 1583. jun. 11. I.
55.
— és fiának Ferencznek és Mihálynak,
Szent-Demeteren, Véczkén, SzékelySzálláson, Eteden, Újfalun, András
falván és Szovátán részjószágokat
ad B. G. Gyulafejérvár, 1609 jul. 20.
VI. 271.
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— Udvarhely szék főkirálybirájának
és fiainak Ferencznek és "Mihálynak
Szent-Demeteren, Véczkén, SzékelySzálláson, Magyaroson, Eteden, Csöbön, Bordoson, Siklódon, Újfalun,
Andrásfalván és Szovátán részjogo
kat ad B. G. 1609. okt. 17. VI. 394.
— Kelementelkén 18 jobbágyot ad Bn.
G. Gyulafejérvár, 1628. márcz. 29.
XII. 78.
— Gergely (Szent-Anna) gy. B. G.
Gyulafej ér vár, 1608. jun. 10. V. 72.
— István (Czokfalva) gy. B. G. Gyula
fejérvár, 1608. jun. 10. V. 72.
— János (Vadasd) gy. B. G. Gyula
fejérvár, 1608. jun. 10. V. 72.
— Péter (Bágy.) lóf. B. G. Maros-Vá
sárhely 1610. febr. 4. VI. 457.
— v. Szalay Péternek u. a. f. Lenijén
falván levő kúriájára B. Zs. Gvulafejérvár, 1583. ápr. 27. I. 21.

Erdélyi Múzeum-Egylet.
I. Igazgató válaszmányi Ülés.
Az E. M. E. ig. választmánya jan. 10-én tartotta ez évben első ülését,
dr. Szamosi János elnöklete alatt, a ki az új évben minden jót, sikeres műkö
dést kívánt elnöki megnyitójában.
A folyóügyek elintézése után dr. Békésy Károly jelentést tett arról,
hogy a magyar-pulatkai
leletet megbízatás alapján megvásárolták a régészeti
tár számára és pedig hat egymásba járó ezüst poharat, két nagyobb kivert
ezüst poharat, egy övet s egy 1590 évszámmal ellátott ezüst kanalat s XVI—
XVII. sz. ezüst érmeket, 21'/ 2 kilo súly mennyiségben, összesen 705 frt összeg
ért. Ennek a leletnek kiegészítéséül Sémi László kir. ügyész szíves közvetí
tésével is több tárgy került a régiségtárba u. m. 12 drb ezüst gomb, egy
czímeres ezüst gyűrű, egy csomó kagyló-gyöngy s érem stb.
A Múzeum-Egylet gyűjteményei ajándékozás útján is szépen gyarapod
tak újabbau. Széchy Ákoa polg.-iskolai igazgató egy selyemlapra nyomatott
200 éves doktori értekezést, Ferenczi Zoltánné egy litografált régi imakönyvet
s Ferenczi Zoltán egy régi algebra könyvet adományozott a könyvtárnak,
melyekért a választmány hálás köszönetet szavaz az adományozóknak.
Titkár jelenti, hogy egy pozsonyi női divat sálon a párisi kiállításra el
készítteti a küküllővári sírleletből a Múzeum-Egylet tulajdonába került női
díszruha utánzatát s éhez adatokat kér, melyeket készséggel bocsátnak ren
delkezésére.
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Az ásványtani intézet igazgatója dr. Szádeczky
Gyula engedélyt kért
és nyert arra, hogy a párisi kiállításon az egylet gyűjteményéből kiállíthasson.
Alapító tagokúi fölvétettek (a könyvtárnak és éremtárnak küldött ado
mányok fejében) K. Finály Lajos mérnök, gázgyárigazgató Szegeden, dr. K.
Finály Gábor főgymn. tanár Budapesten, dr. K. Finály György orvos Budapesten.
Pénztárnok, könyvtárnok, a tárak őrei s titkár jelentései alapján még
számos folyóiigy került megbeszélésre és nyert elintézést.
II. Szakosztályi ülés.
Az E. M. E. bölcs- nyelv- és történettudományi szakosztálya 1900. jan.
14-én felolvasó ülést tartott a vározháza dísztermében.
Az ülést dr. Szamosi János elnök nyitotta meg, boldog új évet és
sikerdús működést kívánván a szakosztály minden tagjának és az ülésen jelen
volt díszes közönségnek.
1. felolvasó volt dr. Hermann
Antal, a ki a Kómában múlt nyáron
tartott orientalista congressusnak minket közelebbről érdeklő eredményeiről
értekezett.
2. dr. Csengeri János Catullus-fordításából olvasta fel a jelen fűzetünk
ben közölt részletet.
3. dr. Ferenczy József az arab művészet spanyolországi emlékeiről tar
tott nagyérdekű felolvasást, szép mutatványokkal tévén szemlélhetővé az arabok
műépítészed remekeit.
4. Új tagokúi felvétettek: Antsblfí Endre, Buday Árpád, Csutak Vil
mos, Csüpei Tivadar, Gaatier Arisztid, Páll Gábor, Vályi Károly bölcs, hall
gatók Kolozsvárt (aj. ftácz Miklós).

