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Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az E. M. E. igazgató választmánya sept. bó 12-én tartotta oz iskolai 

évben első vál. ülését gr. Esterházy Kálmán, majd dr. Szamosi János 
elnöklete alatt. 

Elnök melegen üdvözölvén a vál. tagokat, dr. Sz&deczky Lajos titkár 
terjesztette elő a folyó ügyeket. 

Olvastatott a vallás- és közoktatási m. k. minister leirata a Kovács 
Sámuel irodalmi alapítványa alapítólevele tervezetéről, melynek értelmében az 
alapítólevél megerősítés végett felterjesztetik. 

A közoktatási m. kir. minister megerősítette az egyesület ama határo
zatát, melylyel az eredetileg épitkezési czélokra gyűlt arany-alap évi kamatait 
a múzeum gyűjteményeinek gyarapítása czéljából évről-évre rendkívüli, nagyobb 
jelentőségű tárgyi beszerzésekre kívánja fordítani; de megkívánja, hogy az 
egyesület eselről-esetre jelölje meg a közelebbi czélt, a melyre a tőke kama
tait fordítani kívánja s azt megerősítés végett terjeszsze fel. 

A közoktatásügyi m. k. miniszter a/, egylet felterjesztésére beleegyezik 
abba, hogy a meddig az E. M. E. gyűjteményei az egyetemmel kapcsolatban 
állanak, a gyűjtemények a múzeumok és könyvtárak orsz. felügyeletének hatás
körén kivűl legyenek s egyenesen a közoktatási ministerium főfelügyelete 
alatt álljanak. 

A könyvtárigazgatóság megbizatik, hogy a budapesti, kolozsvári és maros
vásárhelyi ügyészségektől a könyvtárnak adományozott köteles példány nyom
tatványokat vegye át. 

A választmány elhatározta, hogy tisztviselőit beíratja az országos nyugdíj 
intézetbe s nekik megfelelő nyugdíjat biztosít. 

Az egyetemi könyvtár új igazgatója dr. Erdélyi Pál elfoglalván állását, 
az E. M. E. könyvtára is átadatott neki, miről a kiküldött bizottság nevében 
Posta, Béla tett jelentést. 

Ezzel kapcsolatban elönk üdvözli az új igazgatót s a választmány dr. 
Gyalui Farkas könyvtárőrnek, a ki 8 hónapig nagy buzgalommal és sikerrel 
vezette a könyvtár igazgatását, hálás köszönetet mondott. 

Békésy Károly 231 könyvet adományozván a könyvtárnak, alapító taggá 
vétetett fel. 

Richtzeit Arthur egy XVI. századbeli szláv bibliát adományozott a 
könyvtárnak, a miért a választmány hálás köszönetet szavazott neki. 

Még több kisebb folyóügy letárgyalása után ért véget az ülés. 


