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Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az E. M. E. nov. 22-én rk. ülést tartott dr. Szamosi J. elnöklete alatt, a 

ki fájdalmas részvéttel emlékezett meg dr. Torma Zsófia, az egylet igazgató
sági tagja, nov. 14-én történt haláláról s bejelenti, hogy a ravatalra koszorút 
tétetett, a temetésre és az E. M. E. tulajdonát képező gyűjtemény lezárására 
leküldötte dr..- Békésy Károlyt. A választmány dr. Torma Zsófia halála felett 
érzett fájdalmas részvétét jegyzökönyvébe iktatta s az elhunyt nevelt fiához 
Makray László úrhoz részvétíratot intézett. 

Békésy Károly dr. jelentést tett a temetésen az egylet képviseléséről s 
a gyűjtemény zár alá vételéről. A választmány a gyűjtemény Kolozsvárra szállí
tására kiküldötte dr. Posta Bélát az érem- és régiségtár őrét. 

Dr. Posta, Béla jelentést tett az érem- és régiségtár érdekében a köz
oktatási miniszterhez történt kiküldetés eredményéről. 

Dr. Békésy Károly a M.-Palatkán talált régiségleletről tett jelentést, 
mely több mint 20 kiló XVI—XVII. sz. ezüstpénzből, egy 1595. ezüst kanálból, 
egy ezüst-ővbőt, két nagyobb ezüst-pohárból és 6 egymásba járó ezüst-pohárból 
áll. A választmány megbízatást adott a lelet megvásárlására. 

Dr. Richter Aladár a növénytár h. őre jelentést tett a n.-szebeni Baum-
garten-herbarium megszerezhetésének módozatairól, melynek érdekében felter
jesztés intéztetett a közoktatási m. kir. miniszterhez. 

Az E. M. E. decz. 6-án tartott r. ülésén elnöklő dr. Szamosi János 
alelnök meleg szavakkal búcsúztatja el dr. Ferenczi Zoltánt, a kit ő Felsége 
budapesti egyetemi könyvtárigazgatóvá nevezett ki. Ferenczi Zoltán viszont 
köszönetet mond az E. M. E.-nek, a mely őt 18ül-ben könyvtárnokává választ
ván, módot nyújtott neki a tudományos pályán haladásra. A könyvtár átvételére 
Gergely Sámuel, Békésy Károly és Posta Béla bizottságul küldetett ki. 

Az E. M. E. számára a következő adományok jelentettek be : Székelyné 
Ungar Anna az első magyar színésznők egyike arezképe az 1830-as évekből; 
ásványok és kőzetek a Kimamurány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság igaz
gatóságától és egy megkövesült teknősbéka Nagy-testvérek kolozsvári kőbánya 
tulajdonosoktól. Hálás köszönettel vétettek 

Dr. Posta Béla jelentést tett a b. e. dr. Torma Zsófia gyűjteménye Szász
városról Kolozsvárra szállíttatásáról. 

Az orvostermészettani szakosztály részéről műzeum-egyleti képviselőkűl 
bejelentetett a szakosztály elnökén (dr. Lechner Károlyon) és titkárán (dr. 
Nyiredy Gézán) kivűl dr. Hoor Károly egyet, tanár és dr. Razicska Béla egyet, 
tanársegéd. 

Űj tagul felvétetett dr. Rigler Gusztáv egyetemi tanár Kolozsvárt 1900-
tól (aj. dr. Udránszky László). 


