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haladjon eló're a megkezdett úton. Legyen szabad küzdtere a tudomány bajnokai
nak, — nevelője, buzdítója a kezdőknek, — legyen kapocs az orvos-természettu-
dómányok mivelői és a közönség között, — áraszszon világot s fényt e városra, 
áldást hazánkra. 

6. Elnök a társulat megszűnéséből kifolyólag bejelenti, hogy az összes 
tiszti kar és választmány megköszöni a benne helyezett bizalmat s ezennel 
lemond. Ennek kapcsán felszólítja a közgyűlést, hogy egy bizottságot nevezzen 
ki, mely a társulatnak az Erdélyi Muz.-egyletbe való beleolvadását foganatosítsa 
s az ügyeket addig vigye, míg a Muz.-egylet orvos természettudományi szakosz
tálya megalakul. 

A közgyűlés Dr. Bókai Árpád indítványára mindezekkel egy
hangúlag a jelenlegi tisztikart és választmányt bízza meg. 

7. Elnök előadja, hogy társulati alapszabályaink 23. §-a értelmében á tár
sulat megszűnése esetében — »vagyonának hováfordítását egy évnegyeddel előre 
összehívott közgyűlésen a jelenlevők határozzák el kétharmaduk belegyezésével, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.« 

A közgyűlés ezen rendkiviili közgyűlés kihirdetésével szintén a 
fentebbi bizottságot bizza meg. Egyben határozza a közgyűlés, hogy az 
Erd Muz -egylet az orvos-természdttudományi szakosztálynak az új 
alapszabályok értelmében leendő megalakítására s egy alakuló szakosz
tályi közgyűlés összehívására hivatalos átiratban szólittassék fel, 

Egyéb tárgy nem levén, elnök a közgyűlést berekeszti. 
Kelt Kolozsvárt, 1884. april 27-én. 

Jegyzetté : 
Dr. Gene r s i ch Antal , Dr. E n t z Géza, 

elnök. társ. titkár. 
Dr. ,Tüsk e Fe re n ez, cs. k- törzsorvos, Szenkov ich Már ton , 

mint hitelesítők. 

Az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-természettudományi szakosztálya 1884. 
évi Május hó 11-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Jelen volt Dr. Abt Antal elnöklete alatt 33 egyleti tag. 
1. Elnök üdvözölvén a közgyűlést, azt megnyitja s előadja, hogy miután 

a kolozsvári orvos-természettudományi társulat f. évi april hó 27-én tartott köz
gyűlésén egyhangúlag hozott határozatával az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-ter
mészettudományi szakosztályába való beleolvadást elhatározta, az Erd. Muz-egy-
íet igazgató választmáuya őt bizta meg, mint az orvos-természettudományi szak
osztály elnökét, a módosított alapszabályok IV. fej. 37. §-a értelmében leendő 
megalakulás vezetésével. E czélból hivta össze a jelen alakuló közgyűlést, mely
nek feladatát a szakosztály tisztviselőinek és választmányának megválasztása s a 
szakosztályi ügyrend megállapítása képezi, mely utóbbinak az orvos-természettu
dományi társulat választmánya által kidolgozott javaslata a közgyűlés t. tagjai 
között kiosztatott. 
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A közgyűlés ezen két feladatának sorrendjét illetőleg nyilatkozatra szólít

ja fel a közgyűlést. 
Parádi Kálmán indítványozza, hogy először a szakosztályi tisztviselők vá-

lasztasassanak meg s azután tárgyaltassék az ügyrend. 
Dr. Bókai Árpád inditványozza, hogy fogadja él a közgyűlés részletes tár

gyalás nélkül az ügyrend-tervezetet, mely nyomtatásban kiosztatván, mindenki 
előtt ismeretes s mely csekély módosítással az orvos-természettudományi társulat 
alapszabályaiból vétetett át, mely alapszabályok a nyolcz évi tapasztalatok sze
rint jóknak bizonyultak. 

A közgyűlés Dr. Bókai Árpád indítványát egyhangúlag elfogad
ja, minek követkzztében Parádi Kálmán indítványa tárgytalanná válto
zott s elnök kimondja a határozatot, miszerint a közgyűlés az ügy
rendjavaslatot egyhangúlag elfogadja. 

2. Elnök felszólítja a közgyűlést, hogy a szakosztályi elnök és titkár, 
valamint a választmány megválasztásának módja iránt nyilatkozzék. 

Egyhangúlag határoztatik, hogy először a szakosztályi elnök.és 
titkárra adassanak be a szavazatok. 

3. Elnök Dr. Turcsa János, Dr. Fridrich Alajos és Dr. Fodor József 
szakosztályi tagokat kéri fel a szavazatok beszedésére s felkéri a közgyűlés t. 
tagjait szavazataik beadására. , 

A szavazatok összeszámláltatván s összeiratván, Dr. Turcsa János felolvas
sa a szavazás eredményét. E szerint az elnökre beadatott 31, a titkárra 29 sza
vazat; az elnökre beadott 31 szavazat közül Dr. Entz Gézára esett 30, Dr. Koch 
Antalra I szavazat; a titkárra beadott 29 szavazat közül Dr. Klug Nándorra esett 
27, Dr. Genersich Antalra 2 szavazat. 

Elnök a választás eredményeként kihirdeti, hogy az Erdélyi Mú
zeum-egylet orvos-természettudományi szakosztálya elnökének Dr. Entz 
Géza, titkárának pedig Dr. Klug Nándor szabályszerűen megválasz
tatott. 

4. Elnök üdvözli a megválasztott új elnököt, s neki az elnöklést a köz
gyűlés folytatására átengedi. 

Kelt mint fentebb. 
Jegyzetté: 

Dr. Abt An ta l , Dr. Entz Géza, 
mint elnök. 

Dr. T ü s k e F e r e n c z , törzsorvos, Szenkovii íh Már ton , 
mjnt jegyzőkönyv hitelesítők. 

Az Erdélyi Muzeuni-egylet orvos-természettudományi szakosztálya 1884. 
évi Május hó 11-én tartott folytatólagos közgyűlésének jegyzökönyve. 

Jelen volt Dr. Entz Géza elnöklete alatt 33 egyleti tag. 
1. Elnök a folytatólagos közgyűlést megnyitván, rövid meleg szavakban 

köszöni meg a közgyűlés bizalmát s ígéri, hogy erejétől kitelhetőleg á szakosz
tály érdekeinek előmozdítására fog törekedni. " ' 
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Titkár szintén meleg szavakban köszöni meg a személyébe helyezett bizal
mat s a titkári teendőknek buzgó végzését ígéri. 

A közgyűlés mindkét nyilatkozatot rokonszenvesen veszi tu
domásul. 

2. Elnök felszólítja a közgyűlés t. tagjait, hogy orvosi és természeettudo-
.mányi alszakok szerint csoportosulva adják be szavazataikat az illető szakosztá
lyi alelnökre, jegyzőre s 3 választmányi tagra s az orvosi alszak szavazatainak 
beszedésére Dr. Turcsa János és Dr. Fridrich Alajos, a természettudományi alszak 
szavazatainak beszedésére pedig Parádi Kálmán, Dr. Fodor Ferencz és Dr. Da-
day Jenő szakosztályi tagokat kéri fel. 

A szavazatok beszedetvén s összeszámittatván: 
a) az orvosi szak részéről Dr. Turcsa János felolvassa a szavazás ered

ményét. E szerint beadatott összesen 18 szavazat, melyekből az alelnökre be
adott szavazatok közül Dr. Genersich Antalra esett 17, Dr. Geber Edére 1 sza
vazat; a szakjegyzőre beadott szavazatok közül Dr. Bókai Árpádra esett 14, Dr. 
Purjesz Zsigmondra 2, Dr. Belky Jánosra és Dr. Góth Manóra 1—1 szavazat; a 
három választmányi tagra beadott szavazatok közül Dr. Nagy Józsefre esett 15, 
Dr. Purjesz Zsigmondra 14, Dr. Belky Jánosra 11, Dr. Góth Manóra 7, Dr. Bar-
tha Jánosra és Dr. Bikfalvy Károlyra 2—2 szavazat. 

b) a természettudományi szak részéről Parádi olvassa fel a szavazás ered
ményét. E szerint beadatott összesen 15 szavazat, melyekből az alelnökre beadott 
szavazatok közül Dr. Koch Antal (távollevő) tagra esett 15; a szakjegyzőre be
adott szavazatok közül Parádi Kálmánra esett 14 Dr. Daday Jenőre 1 szavazat; 
a három választmányi tagra beadott szavavatok közül Dr. Abt Antalra 14, Ga-
mauf Vilmosra 13, Dr. Daday Jenőre 10, Dr. Szaniszló Albertre 2, Réthy Mór
ra 1, Dr. Szathmáry Ákosra 4 szavazat. 

Elnök a választások eredményeként kihirdeti, hogy 
a) az orvosi szakban megválasztattak: 

elnöknek Dr. Genersich Antal, 
>- . : , ' szakjegyzőnek Dr. Bókai Árpád, 

választmányi tagoknak: 
Dr. Nagy József, 

Dr. Purjesz Zsigmond, 
Dr. Belky János; 

b) a természettudományi szakban:, 
elnöknek Dr. Koch Antal, 

szakjegyzőnek Parádi Kálmán, 
-. '., \ választmányi tagoknak " ' • . - , • 

Dr. Abt Antal, 
Gamauf Vilmos, 

Dr. Daday Jenő. 
A közgyűlés a választások eredményét rokonszenvesen veszi tu

domásul. 
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3. Elnök bejelenti, hogy új tagokul ajánltatnak: 
Pfeiffer Péter, Dr. Abt Antal és Lehman Róbert Veress Vilmos által. 

Pheiffer Péter és Lehman Róbert szakosztályi tagokul egyhan. 
gulag megválasztatnak. 

4. Elnök a közgyűlésről felvett jegyzó'könyY hitelesítésére Dr. Tüske Fe-
rencz cs. k. törzsorvos urat és Szenkovich Márton birtokos urat kéri fel s a köz
gyűlést berekeszti. 

Kelt Kolozsvárt, mint fentebb. 
Dr. E n t z Géza, Dr. Klug Nándor , 
szakosztályi elnök. szakosztályi titkár. 

Dr. Tüske Fe rencz , törzsorvos, S z e n k o v i c h Már ton , 
mint jegyzőkönyv hitelesítők. 




