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századból 21 db er., 30 db más.: a XV. századból 59 db er., 
20 db más.; a XVI. századból 1526-ig 34 db er., 9 db más.; 
ossz. 116 eredeti, 38 más. ossz. 154 db. 2. üjabbkori iratok: a 
.XVI. századból 46 db; a XVII. századból 497 db: a XVIII. szá
zadból 2462 db; a XIX. századból 389 db; elenchusok, genealógiák 
49 db, ossz. 3444 db. A levéltár összes tartalma 3598 db irat. 

A báró Balassa család levéltára, melynek átvitelére dr. Erdélyi 
Pál segédőr küldetett ki, 15 ládában deczember hó utolsó nap
jaiban érkezett meg; rendezése és felállítása előre láthatólag 
hosszabb időt fog igénybe venni. 

A Szent-Ivány család levéltárának rendezése már befejez
tetett, a felállítást és jegyzékbe vételt azonban meggátolta Szent-
ívány Zoltán fentebb említeti újabb küldeményének beérkezése, 
melynek rendezése most van folyamatban. 

A KOLOZSVÁRI FERENCZ-.IÓZSEF-TUDOMÁNY-
EGYETEM KÖNYVTÁRA AZ 1893/94. ISKOLAI ÉVBEN. 

A könyvtár évi átalánya 6000 irtot tett; éhez járult a ques-
tura által a beiktatási dijakból, valamint könyvtári illetékek 
czímén a könyvtár részére beszolgáltatott 907 frt 20 kr és az 
ural-altáji összehasonlító nyelvészeti tanszék számára beszerzendő 
könyvekre utalványozott 400 frt; tehát összesen 7307 frt 20 kr 
állott rendelkezésre. 

Ebből az összegből 6594 frt ül kron szereztetett 1677 kötet, 
könyvkötésre fordíttatott 674 frt 75 kr, vegyes kiadásokra 109 
frt 91 kr. Az összes kiadás 7378 frt 72 kr, tehát a túlkiadás 
71 frt 52 krra rúgott. 

A könyvtár az iskolai év alatt 1823 kötettel gyarapodott, 
s jelenleg 35325 kötetből és térképből áll. 

A használatról elég annyit megemlítenünk, hogy az iskolai 
és 10 hónapja alatt az olvasó-teremben 4669 olvasó fordult meg. 
Legtöbben voltak januárban, a mely hónapban 811 volt az olva
sók száma, legkevesebben júniusban, a mikor csak 132-en keres
ték fel az olvasó-termet. Házi használatra a tanév folyamán 1155 
mű vétetett ki, összesen 1788 kötetben és füzetben. 




