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s a mindenü t t nyi la tkozó nemzet i szellem és hazafias érzés ha tha tó san 
szól az olvasóhoz s b iz tos í t ja a költó'i mű i rodalmi becsét. 

A „Csíkmegyei Fűzetek"-ből megjelent eddig 10 fűzet. A megjelent 
fűzetek tartalmának főbb pontjai ezek: I. Csíkmegye leírása. A honfoglalás. 
Csíkmegye látképe, megnevezése. A »Csík«, «Gyergyó« és »Kászon« elnevezé
sek eredete. Csíkm. határai. II . Csíkm. területe és a területhez való népességi 
viszonya, erdősége és lakossága. III. Csíkm. szorosai és vámhiyatalai. 1. gyi-
mesi, 2. tölgyesi, 3. békási és 4. kisvölgyesi szoros. Csíkm. hegyei. IV. A he
gyek kultusza a székelyeknél. V. A hegyek kultusza a ezigányoknál. A csík-
somlyai, gyilkostói, kerékszélri és szentannatói visszhangok. Csíkm. barlangjai. 
VI. Csíkm. barlangjai (vége). Csíkm. ősi várai és erődítvényei. VII . Csíkm. síkságai. 
Az Olt folyó és mellékvizei. — A Maros folyó és mellékvizei. — A Nagy-
és Kisküküllő. A Kis-Besztercze. VIII. A Tatros folyó. Csíkm. tavai. IX. Halas
tavak. Ivóvizek. Az angolok rólunk. Csíkm. égalja és éghajlati viszonyai. Csíkm. 
geológiai múltja és jelene. X. Csíkm. földtani jellemzése a képződések korai 
szerint. Csíkm. ásványai az ásványok négy főosztálya szerint. Csíkm. bányái a 
múltban és jelenben. A megjelent füzetekből látszik e vállalat korszerűsége és 
életrevalósága. Kár, hogy méltóbb pártolásban nem részesülvén, nem prospe
rálhat. Ajánljuk olvasóink s főleg a csíkmegyeiek kiválóbb figyelmébe és párt
fogásába. 12 f ű z e t á r a 2 f r t 40 k r . 1 f í í z e t á r a 20 k r. Megrendelhető 
Györgyjakab Márton kiadónál Csíkszeredában és V i t o s M ó z o s ny. lelkész 
szerkesztőnél Csík-Szt.-Királyan (posta helyben). 

— Verne Gyula összes munkái új, olcsóbb képes díszkiadásából a 
Franklin-Társulatnál legújabban az »Az öt hét léghajón« (Utazás Afrikában) 
hagyta el a sajtót, melyben a leleményes szerző léghajóval juttatja el utasait 
Afrika belsejének oly helyeire, hol előttük európaiak még nem fordultak meg. 
Az érdekfeszítő viszontagságokon, tapasztalatokon kívül az olvasó sok ismeretet 
szerez a könyvből. Az »Ot hét léghajón« a vállalat 31—38-ik füzeteit tölti be. 
Ezekből a 31—33 már előbb megjelent, s most veszi a közönség egyszerre a 
34—38 fűzeteket az eredeti franczia kiadás gazdag képsorozatával. Egy-egy 
füzet ára 20 kr. s minden könyvkereskedésben kapható, úgyszintén a már 
előbb megjelent művek is. (A rejtelmes sziget. Utazás a Holdba. Utazás a 
Hold körül. A Jangada.) 

Folyóiratok. 

Akadémiai Értesítő májusi fűzetét az akadémia múlt évi munkás
ságáról való jelentés és a májusi naggyülés jegyzőkönyvei töltik meg. 

Maf/yar Nyelvőr májusi füzetében Simonyi Zsigmond a jogász-nyelv
ről értekezik; Kicska Emil folytatja az alany és állítmány meghatározását; 
Pápay József egy dunántúli nyelvjárás sziget ez. alatt a Komárom megyei 
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KocS falú nyelvjárásáról értekezik; Király Károly nyelvújítási adatokat közöl; 
Tóth Béla az atilla és sujtás szavak eredetét vizsgálja. Irodalom, helyreigazí
tások, népnyelv-hagyományok stb. töltik be a fűzetet. 

Hadtörténelmi Közleményeit 2. füzetében Thaly Kálmán Bertbóti 
Ferenez kuruez tábornok hagyatékáról értekezik; Kropf Lajos folytatja: Cas-
taldőt Erdélyben; dr. Komáromy András a szécsenyi (1610) árulásnak egy 
tanú vallatását közli; Stephanie Adolf Szigetvárnak 1566. építészetét és ostro
mát írja le. 

Századolt, májusi füzetében Kropf Lajos Malvezzi elfogatásáról érteke
zik; Wertheimer Ede befejezi az 1807. országgyűlésről szóló tanulmányát; 
Békefí Bemig szintén befejezi az Árpádkori közoktatásügyünk ez. tanulmányát: 
Siessél József a Németujváriak és Héderváriak leszármazásához közöl adato
tokat; Lehoczky Tivadar egy a Bákócziak korabeli Kolonich-alapítványt is
mertet. 

Egyetemes Philologiai Közlöny májusi füzetét dr. Pecz Vilmos (a 
magyarok ősi neve Konstantinos Porphyrogennetosnál) nyitja meg ; Nagy Zsig
mond Terentius és a római vígjáték tanulmányát folytatja; Reményi Ede a 
Milton eposzaiban levő hasonlatokat gyűjti össze; Krausz Sámuel a Helles-
pontus-őrzőkről értekezik; Pozder Károly Nagy Sándor a Sahnaméban ez. 
tanulmányát közli. 

Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1—2. füzetében K. Karlovszky 
Endre a magyar gyár és kézműiparnak 1771—1774. állásáról értekezik; Virágh 
Elek utasítást a munkácsi várbíró részére 1570.; Széli Farkas a szoboszlói nyi
las földek oszlását, dr. Merényi Lajos a fertő-szent-miklósi uradalom rendezését 
1719. T. K. Ungvár városának 1519. szabályzatát és ugyanő az 1828. össze
írás végleges eredményei gazdaságtört. adatait közlik. 

18é8—49. Történelmi Lapolt 8—9. számát kegyeletes czikk nyitja 
meg a kolozsvári honvédemlékről; Koós Ferenez Gyulafejérvár 1849. márcz. 
8. veszedelméről értekezik; Hegyesi Márton befejezi az erdélyi hadsereg lét
számáról szőlő okmánytárt. A 10—11. számban Koós Ferenez román jellem
rajzokat közöl 1848—49-ből. 

Protestáns Szemle májusi füzetében dr. Szlávik Mátyás Tolstoiről 
és a keresztyénségről; Várnai Sándor a vallásoktatásról és a felekezetnélküli
ségről értekeznek; Paulik János folytatja a halhatatlansági eszme történetét. 

Protestáns Közlöny 18. és 19. számában Kontz József egyháztörté
neti adalékokat közöl. 

Allatok, Védelme júniusi számában Moldován Gergely szárnyasok a 
román babonában ez. alatt értekezik. s. s. 


