
352 FOLYÓIRATOK SZEMLK.TE. 

Az V. füzetben Pokoly és Musznyik tanulmányaikat folytatják s Tln'iry 
Etele: Eszéki Imre magyar reformátorról ír. 

Az Erdély 1—3. számának élénk'tartalmát már csupán a czímek felso-
sorolása is eléggé kimutatja. A főbb czikkek a következők: Ének, Versényi 
Györgytől. Az Erdélyi földcsúszásokről Szádeczky Gyula, dr.-tó\. Szováta 
Hankó Vilmos dr.-tól. Kaukázusi ittunk Szádeczky Lajos rfr.-tól, mely azóta 
külön lenyomatban is megjelent. Kolozsvármegye turista kalauzához Hangay 
Oktáv közöl adalékokat 

A fűzetben néprajzi melléklet is van. Czíme slírdély Népei«. Ezt Künn 
Géza gr. nyílt levele nyitja meg »Erdély s a néprajz«-ró.l. Második czikk a 
Munkaterv. Hermáim Antal a néprajzról ír. Bethlen András gr. rövid 
magyarázat kíséretében az erdélyi szászok kardos tánczáről közöl egy képet. 
Téglás István a szászsebesi havasok oláhairól beszél s Versényi György a 
Maros és Olt regéjét tárgyalja. Az egész fűzetet igen szép képek díszítik. 

Az 1848—49. Történelmi Lapok 8. számában Kó'váry László foly
tatja visszaemlékezéseit a forradalom derűsebb napjaira. 

Az Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemlében Szádeczky L,ajos dr. a 
íogarasi vár és uradalom történetéhez szolgáltat két oklevelet, Koncz József 
pedig I. Rákóczy György kőfaragóinak 1639. évi szerződését adja ki. 

K. L. 

Szakosztályi Értesítő. 
Az Erdélyi Múzeumegylet bölcselet, nyelv- és történet-tud. szakosztálya, 

május 14-én felolvasó ülést tartott dr. Márki Sándor alcleluök vezetése alatt, 
melyen 

1. Dr. Ferencz József tartott érdekes felolvasást, a szépművészetckről. 
2. Dr. Szádeczky Lajos mutatta be a küktillővári sírleletről Budapes

ten (Weinwurm által) készített szép fotográfiákat. 
3. Titkár olvasta fel dr. Király Pál dolgozatát iVa/ioca-ról (a Kolozs

vár helyén állott római városról), mely az Erdélyi Múzeumban fog megjelenni. 
4. Űj tagokúi fölvétettek: Szabolcska Mihály, ev. ref. lelkész Felfalun, 

(aj. titkár); Meiszner Sándor jószágigazgató Kolozsvárt (aj. Schilling Lajos), 
Biás István posta- és távirdatiszt Marosvásárhelyt (aj. titkár). 

Azóta újabb tagokűl jelentkeztek: Meliorisz Béla jogakadémiai m. 
tanár Eperjesen (aj. Szlávik Mátyás), és a „Museálna Slovenská Spolocnost" 
Turócz-Szent-Mártonon (előfizetőül ajánlotta A. Halosa pénztárnok). 


