
Erdélyi Múzeum-Egylet, 
i. 

Az E. M, E. ig. választmánya május 8-án Szamosi János alelnök veze
tése alatt tartott ülésén a-közgyűlés határozata következtében meghívást intézett 
a magyar orvosok és természettudósok vándorgyűléséhez (mely a nyáron Bártfán 
fogja tartani ülését), hogy 1903 nyarán Kolozsvárra jőjenek. 

A Szolnok-Doboka vármegyei irodalmi, történelmi és etnográfiai társulat 
az E M. E. pénz- és éremgyűjteményei duplumaiból az erdélyi fejedelmek 
korára vonatkozó fölös példányokat kérvén : az ig. választmány elhatározta, hogy 
mihelyt a duplumok ki lesznek válogatva, szíve S3ii rendelkezésére bocsátja a 
fölös példányokat cserébe a rokonczéltí egyesületnek. 

Veress Zoltán festőművész egy „Ámor gyásza," ez. festményét ajándé
kozván a múzeumnak: a választmány a becses adományt hálás köszönettel 
fogadta és az adományozó művészt az 500 forintos igazgató tagok sorába vette fel. 

Éjszaki Károly „Az ifjú Anacharsis utazása" egyik példányát, a mely 
a rajta álló sajátkezű följegyzés tanúsága szerint Deák Ferencz tulajdona 
volt, felajánlotta cserében a könyvtárnak. Hálás köszönettel fogadtatott. 

Számos f )lyóügy intéztetett el ezeken kivűl. 

ír. 
Az E. M. E. ig. választmánya június 5-én gr. Esterházy Kálmán 

elnöklete alatt tartott ülésén a magyar orvosok és természettudósok bártfai 
vándorgyűlésén képviseltetésével megbízta gr. Esterházy Kálmán elnököt és 
dr. TJdránszky László ig. vál. tagot. 

A M. Tud. Akadémia elnöksége értesítette az E. M. E-et, hogy a régi 
kedvezmény felújítása alapján kiadványait 1901-től ingyen megküldi az egylet 
könyvtárának. Hálás köszönettel fogadtatott, 

III. 
Az E. M. E. bölcselet, nyelv- és történettudományi szakosztálya június 

7-én Szamosi János elnöklete alatt tartott ig. vál. üléséie határozott a Kovács 
Sámuel ballada-pályázat sorsa felett. A kiküldött bíráló bizottság a beérkezett 
36 pályamunka közül egyet sem. ítélvén irodalmi becsűnek, a pályadíj ki nem 
adását javasolta. A választmány hozzájárult. . (A bírálat egész terjedelmében 
jelen füzetünkben olvasható). A választmány ennek következtében a számba 
vett jeligés levélkéket a helyszínén megégette, a pályamunkákat áttette az 
E. M E. irattárába. Az alapító-levél a pályadíj ki nem adása esetére úgy intéz
kedik, hogy a díjak tökésítendők és a felgyűlendő pályamunkák kiadására 
fordítandók. 


