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J e g y z é k e 

az 1876 September havában a Budapesten tartott nemzetközi ős-
történelmi Congressus tárlatára az erdélyi múzeum régiségtá

rából felküldött tárgyaknak, 
A. Kőkori tárgyak: 

1. Obsidian mag, találták Horvátiba szántás közt. 2. Hasonló 
kisebb, Nagy-Almás. 3. Kőfejsze, mészmárgából, Oláh-Nyires. 4. Ha
sonló, porphyritből, Markod. 5. Kalapácsszerű töredék traehytbó'l, Kő-
farka, 6. p. oDsidian penge, q. r. s. tűzkő szilánkok, Kőfarka. a. 
obsidian penge, b. véső töredék kova palából, c. cl. csonttöredékek, e. 
equus sp. fog, / . átfúrt kőkorong, g. h. orsó gombok, i. ezüst fibu-
la, k. I. ezüst fibula töredék, m. bronz nyílhegy, n. félhold alakú dí-
szítmény rézből, o. üveg darab*) Kolozsvárt vasút építés "alkalmával 
egy sírszerü üregben, u. v. Tűzkő szilánkok, w. hasonló jáspisból y. 
hasonló quarzból, x. t. z. zz. zzz. hasonlók opálosodott homokkőből, 
Fel-Őr. 7. Kalapács szarvas agancsból, 8. Agancs töredék, 9. Kis 
cserép csésze. Kolozsvár Házsongárd, 10. Szilánkok különböző kőne-
mekből, 19 darab; két egész és egy töredékes kőgyöngy,' ,4 da
rab kővéső, 11—15. 5 darab többé kevésbé töredékes kővéső, 16— 
18. 3 darab átfúrt kőszerszám töredék, 19. Parittyakő, Girolt 1870. 
20. 29 darab szilánk különböző kőnemből, 7 darab cserép töredék, 
21. a. hoszszu vékony kővéső, b. c. átfúrt kőszerszám töredék, cl. e. 
I. m. ii-. cseréptöredékek, / . cserépkorong, g. i. kőgyöngyök, h. agyag
gyöngy, k. kőszerszám töredék, 22—26 Átfúrt kőkalapácsok és tö
redékek, 27—31. Kővésők és töredékek, 32—34. Parittya kövek, 35. 
Orsógomb cserépből, 36. Kis cserép-csésze, Kudu és Csicsó-Keresztur 
határán útcsinálás közben 1870—71. 37. Durva kővéső, 38. Cse
rép töredék, Bethlen. 39. Kővéső töredék, Záprocz. 40 — 41. Kővésők, 
42—43. Kőszerszámok töredékei, 44—49. Cseréptöredékek, Borzas, 
50. Töredezett kővéső, Fel-Ór. 51. Kővéső, 52 — 55. Cseréptöredékek, 
56. a. kőtű, b. c. d. kőkorongok, e. f. agyaggombolyékok, g. isme
retlen rendeltetésű agyaggyurás, h. i. k. ló és tulok fogak, Patakfal-
falva. I. csontsíp, m. kőgyöngy, n. cseréptöredék; Apa-Nagyfalu. o. 
kőbalta p. q. bronz sodrony töredékek, Kutyfalva. 

(Folytatása köv.) 

Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára f. évi Június, 
Július és Augusztus nőnapokban beérkezett adományok. 

I. K ö n y v e k s k é z i r a t o k : A \ Í J . tud. Akadémiától nyom
tatványaiból 37 köt. és 92 füz. — Budapest városa statistikai hi
vatalától, Körösi József, Pest város halandósága 1872, 1873, Bu
dapest 1876 és Körösi József 1873—4 évi budapesti építkezések, 
Budapest 1876.— A felső-magyarországi múzeum-egylettől, Év-

*) Az n. és o. alatt elősorolt két darab alkalmasint újkori és csak vé
letlenségből sülyedett az üregbe, a melyben különben még egy Mária Terézia 
krajczár is volt. 
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könyve II. köt. -— A brassai ipar- és kereskedelmi kamarától, 
Catalog der Bücher und Kartensammlung, Kronstadt 1876.— 
Tettei Nándortól, Hang Ferencz, A törvényszéki teremből 1—2 
köt. Budapest 1874. — Kertbeni Károlytól, A magyar nemzeti 
irodalom könyvészete 1 füz. Budapest 1876. — Török Istvántól, 
IV. Henrik politikája. Kolozsvár, 1876. — A maros-vásárhelyi 
ref. collegium nyomdájától 2 nyomtatvány. — Dr. Mosel Antaltól 
4 drb. eredeti oklevél. — A bajor kir. tud. Akadémiától, Sitzungs-
berichte, philos.-histor. Classe, 1875, I I Bd. 3. 4. und Suppl. 
Heft München 1875. — A christianiai egyetemtől, nyomtatványai
ból 4 köt. — A szebeni Vérein für siebenb. Landeskunde-től, 
Archív, neue Folge, XHT Bd. 1 Heft. — A szebeni Vérein für 
Naturwissenschaften-tól, Verhandlungen und Mitheilungen XXVI 
Jahrg. Hermannstadt. 1876. — A Keresztyén Magvető szerkesz
tőségétől: Ker. Magvető XI. évf. 3. füz. Kolozsvár 1876.— A 
kolozsvári r. kath. főgymnasium igazgatóságától, Értesítő 1875/6-
ra, Kolozsvár, 1876. — Grámán János örököseinek nyomdájától 1 
nyomtatvány. — A m.-vásárhelyi ref. nyomdától 1 nyomtatv. —• 
Gütt János és fia brassai nyomdájától 6 nyomtatvány. — A Smith-
soniam Institutiontól, Annual Report. 1874-re Washington. 1875. 
— A bajor kir. tud. Akadémiától, Sitzungsberiehte der philos.-
hist. Classe. 1876 I Bd. 1 Heft. — Dr. Brassai Sámueltől, The 
Atheneum. 1876 I. félév. London 1876. — A kassai főgymnasi
um igazgatóságától, Tudósitvány, 1875/e évre Kassa 1876.— 
Sz.-udvarhelyi rom. kath. főgymn. igazgatóságától, Tudósítvány 
187% Udvarhely 1876. — A pécsi m. kir. állami főreáltanodá-
tól Ertesítvény 1875/6- Pécs 1876. — A s.-pataki ref. főiskolától, 
Jelentés 1875/6. — A beszterczei ipariskolától, Programm 187s/e 
Bistritz 1876. Grött J. és H. brassai nyomdájától 5 nyomtatvány. 
— Gyulai István aradi nyomdájától 2 nyomt. — A m.-vásárhelyi 
ref. főiskola nyomdájától 1 nyomtatvány. 

II. R é g i s é g e k és é r m e k : Rajka örököseitől 1 ez. 3 r. 
pénz. — Torma Károlytól 3 ez. 7 r. pénz. — Vásárlás 1 római csá
szári arany (Otho). Flórián testvérektől 5 ez. pénz. — Incze Mi-
hálytól 1 kőkalapács. Farkas Károlytól 1 régi bankó. 

III. T e r m é s z e t i t á r g y a k : Veress Ferencztől 1 astril-
da Cinerea.—- A budapesti nemzeti múzeumtól 8 drb. külföldi 
madár.. — Saját gyűjtés: 2 alauda arborea tftf kitömve; 1 cor-
vus corax, 1 pyrrh. vulg., 1 emberiza citrinella, 1 emberiza mi-
liaria, 1 anthus aquatieus, 1 totanus glareola lábai; 6 drb. ma
dár szegycsont, 9 drb. madárfej, 2 drb. emlősfej, 1 rana escú-
lenta szeszben. Veress Ferencztől 1 Cardinalis virginianus cf- — 
1 falco milvus cT, —• 1 upupa epops cf, — 1 numenius arcuatus ? 
koponya. — 1 falco milvus cf, — 1 numenius arcuatus cf, — 1 
ardea nyctiocorax,— 1 anas glaucion et clangula, szegycsont.— 
1 cervus capreölus <f egész újonnan kijavítva. — 15 emlős ko
ponya.— 

My. Stein J. m, kir. egyet, nyomd, az ev. ref. tan. bet. Kolozsyárt, 


