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Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára f. év Márezius 

havában beérkezett adományok: 
I. Könyvek és kéz i r a tok / Ám, képviselőházi iroda igaz

gatóságától, 1875—-1878 évi országgyűlés nyomtatványaiból 8 köt. 
— A m. kir. földtani intézettől, Évkönyvei IV. köt. 2. füzet, és 
Könyvtárának czímjegyzéke, Pest, 1875. — A bajor kir. tud. Aka
démiától, Sitzungsberichte der philos. hist. Classe. II Bd. 2-tes 
Heft, München, 1875. — Gött János és Henrik brassói nyomdájá
tól 1 köt. és 6 füzet. — Dr. Brassai Sámueltől, The Athenaeum, 
1875, jul.—decz, London, 1875. — A marosvásárhelyi ref. coll. 
nyomdájától 4 füz. — Eéthy Lipót aradi nyomdájától 3 füzet. — 
Gr. Bethlen Sándortól, Cserei Mihály históriája (a szerző eredeti 
kéziratában). — Páll Sándortól, egy XIV. századi eredeti oklevél 
és két XVI. századi hiteles átirat. 

Pályázat. 
Az erd. múzeum-egylet 1872. Augusztus 29-kén tartott ren

des közgyűlésén a következő pályakérdést hirdette ki: 
„írassék meg az erdélyi fauna valamelyik család

jának tel jes monographiája , az eddig te t t legújabb 
kuta tások eredményeinek fe lhaszná lásáva l , a tudo
mány jelen állásának megfelelően." 

Megjegyeztetik, hogy az „Erdély" néven nem csak a szoro
san vett erdélyi részek, hanem az ugy nevezett „partes" is értendők. 

A pályadíj a természet-históriai pályadij-alapból az alapító 
levél értelmében 100 o. írtban volt megállapítva. 

Minthogy azonban, noha e pályázat 1874-ben újra lett hir
detve, pályamű nem érkezett be; az igazgató választmán3r abból a 
feltevésből indulván ki, hogy ez eredménytelenségnek főleg a pá
lyadíj csekély volta lehet oka: indíttatva érezte magát, hogy ezt a. 
pályakérdést ezúttal még egyszer tűzze ki, avval a módosítással, hogy 

a pályadíj 200 frt o. ért. 
A pályamunkák magyar nyelven idegen kézzel, tisztán lemá

solva, a szerző nevét rejtő jeligés levélke kíséretében 1877 De-
czember 31-kéig bezárólag bérmentesen beküldendők az egyleti tit
kár (Pinály Henrik egyetemi tanár) kezéhez. 

A díjnyertes pályamunka a szerző tulajdona marad, — ha 
azonban hajlandó volna azt az erdélyi múzeum-egylet évkönyvében 
kiadatni, az ivenként 25 frtot tevő tiszteletdíjban részesül, feltéve, 
hogy a mű terjedelme nem haladná tul az évkönyv keretét. 

Ny. Stein J. m. kir. egyet, nyomd, az ev. ref. főtan. bet. Kolozsrárt. 


