
Melléklet az „Erd. Muzeum" 3-ik számához. 

Az erd, múzeum-egylet 1876. márczius 6-án tartandó 
évi rendes közgyűlésének 

Tárgysorozata: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 

-2 . Titkári jelentés az igazgató választmány 1875 évi működéséről. 
3. Pénztárnok jelentése a pénztár állásáról és a választmányilag meg

vizsgált pénztári számadás előterjesztése. 
4. Könyvtárnoki jelentés a könyvtár gyarapodásáról és állapotáról. 
5. Jelentések a természeti tárak állapotáról. 

.6. Jelentés a régiség- és éremtár gyarapodásáról és állapotáról. 
7. A múlt évi közgyűlésből kiküldött ellenőrködő bizottságok jelentései 

' és új ilyen bizottságok kiküldése. 
8. Egyesek indítványai. 
9. Az 1876-iki költségvetés megállapítása. 

10. A választmány kiegészítése a rendszeresen kilépő 4 tag helyébe új ta
gok választásával*). 

11. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kinevezése. 

Az egyesek indítványaira nézve figyelemben tartandó, hogy a köz
gyűlésen önálló indítványok csak ugy jöhetnek érdemleges tárgyalás alá, 
ha a közgyűlés előtt még oly jókor voltak az elnökségnél bejelentve, hogy 
előleges Választmányi tárgyaláson átmehettek. 

- A közgyűlés helyisége a városi képviselő közgyűlés terme, kezdete 
reggel 10 órakor. 

A g y ű l é s ny i l vános . 

:•*) A választmányból kilépő' legrégibb négy tag: Bár t ha János, G y á r f á 
Domokos, Hin tz György és Sámi László. 

Kimutatása 
az erdélyi múzeum-egylet pénztára bevételeinek és kiadásainak 

1875 Januárius l-jétől December 31-kéig. 
I. Főpénztár. A) Közhitelpapir, bevétel: 

áthozatal 1874-ről: Egys. államkötvény 300 frt — 
Magy. földh int. záloglevél 500 „ — 

120670 ft n. ó. urb. papír 126703 „ 5 0 
Bejött 1875-ben 2050 „ „ „ „ 2152 „ 50 

Bevételek öszszege 129656 f t ^ -
Kiadás: kölcsön kiadva: 

65000 ft n.ő. urb. papír 68250 frt — 
Kisorsolva 100 „ „ „ „ „ 105 — -.' 

Kiadás öszszege 68355 ftV-
,_ Állomány 1875 végén 61301 ft — 



B) Kiadott kölcsönről és elhelyezményről könyv és kötvény. 
Bevétel: áthozatal 1874-ről 59455 ft 03 kr. 

Bejött 1875 folytában 86496 „ 60 „ 
Bevételek öszszege 145951 ft 6$ 

Kiadás: Viszszaíizetések és leiratásért 1875-ben 14255 ft 65 
Állomán7T87lTTégén 1316.95~fT9& 

C) Alapitványi kötelezvény. 
Bevétel: 1874-ről áthozatal 
Kiadás: Befizetett alapítványért 

22739 ft 51 
1500 ft — 

Állomány 1875 végén 21239 ft 51 

D) Készpénz: 
Bevétel: Áthozatal 1874-ről 99 ft 46 kr 

Viszszafizetett kölcsön 2 tétel 6300 „ — „ 
„ elhelyezmény 5 tétel 7955 

B e f i z e t e t t alapít
vány (1500 ft. n. é. u. p.) 1188 
Kisorsolt 100 ftos urb. papírért 104 
Viszszafizetett előlegekből 110 
Kiadott kölcsön kamatjaiból 6931 
Alapitványi kamatokból 1174 
Közhitel papírok szelvényeiből 4102 
Eészvény illetékekből 325 
Az állam szerződésszerű járul. 5000 
Eladott feles könyvek árából 110 
Haynald alapítvány egy évi kam. 9 6 

Bevételek öszszege 

Kiadások: Tőke elhelyezmény 18150 ft — kr. 
Külön számlára áttett kamatok 101 „ 48 „ 
2050 frt n. é. urb. papir 

65 

75 

-84 
26 
72 

60 
33498 ft 28 

vásárlására 1626 „ 
Bendszeres fizetésekre 7710 „ 
Igazgatás, kezelés, utaztatás 428 „ 
Beruházás 409 „ 
Könyvtár gyarapítására 1361 „ 
Term. tárak „ „ 993 „ 
Bégiség- és éremtár gyarapit. 338 „ 
Kiadványokra 775 „ 
Megtérítendő előlegekre 350 „ 
Rendkívüliekre 371 „ 

Kiadások öszszege 
Pénztármaradék 1875 December 

E) Alaptőke állása : Közhitel papir 61301 ft 
Kiadott kölcsönök 121000 „ 
Elhelyezmények 10695 „ 
Alapitv. mag. kötvény 21239 „ 

Öszszes állomány 

43 „ 
" "* Jj" 
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I 

Mérleg : 1874 végin volt az alaptőke állománya 209542 ft 39 
1875-hen viszszatérittetett a tőkének 4597 „ 50 
Haynald alapítv. ideigl. elhelyezménye 96 „ 60 

Együtt 214236 „ 49 
Levonandó a Haynald alapítványért 144 „ 90 
Marad valóságos alaptőke n. é. 214091 „ 59 

F) Ideiglenes elhelyezmények: 
Haynald alapítvány kamatja 144 ft 90 kr. 
Berde alapítvány „ 105 „ 31 „ 
G. E. tartozása „ 95 „ — „ 345 ft 21 

II. Természettudományi dij-alap. 
Tőkéje változatlanul magy. földh. int. zálogl. 1000 ft —-
Kamatja: áthozatal 1874-ből 488 ft 37 kr. 
1875-beli kamat 84 52 „ 572 „ 89 

Öszszes állomány 1572 „ 89" 
III. Arany-alap. 

Bevétel: áthozatal 1874-ből elhelyezményben 770 £jl 
„ „ készletben 130 „ 

Viszszaflzetett tőke 100 , 
Kamat 77 „ 
Elhelyezményről szóló kötvényben 200 „ 

Bevételek öszszege 1277 ^ 
Kiadás: Viszszafizetésért 1 kötvény 100 ;££ 

Elhelyez menyre 200 '„ 
Kiadás öszszege 300 „ 

állomány 1875 végin 977 
u. m. 870 ^kötvényben 107 £1 készletben. 

Bevárandó hátralék kamat 12 ^ 

Az igazgató választmány indítványa. 

A lefolyt év vége felé több rendbeli értékes gyiijteménynyel ki-
náltatván meg a múzeum-egylet, a melyek megszerzése a múzeumi gyűjte
mények kiegészítése érdekében felette kívánatos, sőt némelyre nézve a tu
lajdonossal való egyezkedés már anynyira haladván, hogy csak a vásár vég
leges megkötése van még hátra: hatalmazza fel a közgyűlés az igazgató 
választmányt, hogy e vásárok megejtésére a kikötendő részletfizetések fe
dezésére, a remélhető jövedelmekből fenmaradó öszszeg erejéig a természet
tan gyűjtemények átalányán túl a megkívántató öszszegeket kiadhassa. 


