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PÁLYÁZAT-HIRDETÉS.

Pályázat-hirdetés a Kovács Sámuel pályadíjra.
Kovács Sámuel deési ev. ref, lelkész, (a ki 1893. szept. hó
24. napján halt meg) 1893. szept. 10-ről kelt végrendeletében a
következő rendelkezést tette:
„Hagyok mint a Szolnok-Doboka czímű újság volt szerkesztője
1000, azaz egyezer forintot az „Erdélyi Múzeum" igazgatósága gon
dozására, hogy annak esedékes kamatjait a magyar
történelemből
írandó ballada pályaművekből a legjobbnak minden évben Sámuel
napján adja ki." . •
§.•,
Az Erdélyi Múzeumegylet
a hagyatéki per befejezte után keze
lésébe vévén az alapítványt, a megállapított és felsőbb helyen is meg
erősített alapító levél értelmében ezennel pályázatot
hirdet a magyar
történelemből
vett táigyú
ballada — vagy, azzal rokon,
kisebb,
magyar történelmi költői elbeszélés —
írására.
A pályaművek idegen kézzel írva, lepecsételt jeligés levéllel,
mely a szerző nevét tartalmazza, 1901. május 1-jéig az Erdélyi
Múzeumegylet titkári hivatalaiba (Kolozsvár, Majális-u. 11.) küldendők.
Az Erdélyi Múzeumegylet, bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi szakosztálya három tagjának Írásbeli bírálata alapján, a kitűzött
pályadíjat a beérkezett pályaművek legjobbjának, ha az önálló irodalmi
becsű dolgozat, megítéli . s a nyertesnek a pályadíjat Sámuel-napján
kiadja.
Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeumegylet 1001. jan.~9. tartott ig.
vál. üléséből.
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Erdélyi Múzeumegylet.
I. Szakosztályi Ülés.
Az E M. E. bölcselet, nyelv- és tört. szakosztálya 1Í.03 decz. 19-én
Szamosi János elnöklete alatt ig. vál. ülést s utána felolvasó ülést tartott.
Az elsőn igazgatósági folyóügyeket iutéztek el, a másodikon felolvasást tartott
1, dr. Márki Sándor: Cronwell és Erdélyről ; 1. dr. Török István bemutatott
egy XVII. századbeli felavató éneket és egy ismeretlen latin-magyar szótárt.
Mind a három az Erdélyi Múzeumban közöltetik.
II. Egyleti ig. vál. ülés.

Az E. M. E. ig. választmánya 1901 jan. 9-én tartott ülésén a Torma
Zsófia gyűjteményének tudományos leírása és a M. T. Akadémia áltaL kiadása
támogatására 1000 koronát szavazott meg.
Elhatározta továbbá, hogy emlékiratot intéz a közoktatásügyi m. k.
ministerliez, melyben az egylet gyűjteményei kiegészítésére és tudományos
czéljai támogatására államsegélyt kér.
Ezeken kivűl a folyóügyek hosszú sorozatát intézte el.

