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Drohobeczky Gyula, társaságunk rutén szakosztályának előadója, a magyar 
fiókkör megteiemtó'je, népének buzgó tanulmányozója és kiváló ismerője, az ungvári 
„Kelet" jele3 szerkesztője s a kath. tanítóképző igazgatója, mint értesülünk, körösi 
gör. kath. püspökké fog kineveztetni. A legőszintébben gratulá'unk lelkes tagtár
sunknak a megérdemlett diszes álláshoz, a melyen bő alkalma lesz társaságunk ne
mes czéljait hathatósan támogatni. 

Cseh néprajzi kiál l í tás Prágában. Harrach János ^róf elnöklete alatt nagy-
bizottság alakult, mely 1893-b n a cseh fővárosban nagy nemzeti néprajzi kiállítást 
rendez, a mely kiterjed mindarra, a mi a eseh- és morvaországi, sziléziai és magyar-
szági cseh nép jelen életére, múltjára és fejlődésére vonatkozik. 14 szakosztály lesz: 
1. anthropulogia és demographia, 2. statisztika és földrajz, 3. közintézmények, 4. 
nyelv és néphagyományok, 5. könyvészet, G. lakás, 7. eszköz és bútor, 8.. viselet, 9. 
szokások és szertartások, 10. táplálkozás, 11. díszítő művészetek, 12 nemzeti zene 
és táncz, 13. történelmi és 14. hírlapi osztály. Nagy erélylyel fognak az előkészü
letekhez és nagy sikerre számítanak. Ügyvivők: Dr. Lubor Niederle, Prága, Jeöná 
ul. 29. - Talán ez is ösztönzésül szolgálhat a magyar néprajz kiállítás érdekében! 

Hogy eszébe jusson A bácsmegyei Nagy-Koszmály községben, hogy vala
mely nevezetesebb esemény feledésbe ne menjen, az esemény után azonnal megfog
nak néhány 12—15 éves suhanczot, lehúzzák és jól megütlegelik: ..Jusson eszedbe, 
mikor avatták fel az iskolát, vagy mikor készült el az új községház, vagy mikor 
látogatta meg valamelyik megyei vagy városi capacitás ünnepélyes funktióban a 
községet. így történt, mikor e sorok írója a falu felmérésekor felállította a mér
nöki jelrudat, a körülötte álldogáló elöljárók, kisbíró hamar elcsíptek néhány su
hanczot és jól megverték, mondván, hogy eszükbe jusson, mikor mérték a határun
kat királyi mérnökök. Az executiót hatalmas kaczaj és sírás kisérte Mikor kérdez 
tem egy-két embertől: megtudnák-e mondani itt és ott hogyan megy a határ? ..Meg 
bizony« felelték ők. — „Mikor kijelölték, kicsaltak engem is oda, akkor gyerek voltam 
és megmutatták, hogy erre megy a határ; ezzel jól megvertek, és haza hagytak szalad
ni." 8 csakugyan jól meg tudta mondani, merre megy a határ. Közli Prohászka Ferencz. 

Erdélyi örmény közmondások: Mi chemdá the unisz, u mi véchpá the 
csunisz. Se ne örvendj ha van, se ne búsulj ha nincs — gyermeked. — Khicse gohti, 
ádő gihádni. A kevés elég, a sok elfogy. — Dur pán.chevin u gérág gudá dáned. Adj 

a bolondnak dolgot, felgyújtja a házadat. — Sun zárg u bán vásztege. Kutyát 
üss és pénzt nyerj (azaz: a munka nem szégyenitő). — E l á ender élá néma muche 
sidág ele. Legyen a mi lesz, csak a füst jöjjön ki egyenesen. — 

Erdélyi örmény babona. Az év utolsó napján régen az erdélyi örmények 
lefekvés előtt fokhagymával bekenték az ajtókat és ablakokat, hogy az újévre azo
kon ne jöhessen be a rosz szellem. Közli Dr. Gopcsa László. 

Bálint Gábor, a hirlapok közlése szerint, ismét elbúcsúzni készül hazánkból 
a hol nem talál kellő existentiát. Azt mondják, hogy különös természetű, nehezen 
megférő, nyakas ember, a ki Lem tud alkalmazkodni bizonyos hivatalos paragrafu
sokhoz és a büró sablonjaihoz. Hát akkor alkalmazkodjanak ezek hozzá. Mert sab
lon— nagyságaink és §. —méltóságaink vannak nekünk is fölös számban, de olyan em
ber, a ki annyit tanult és tapasztalt, és annyi újat tud, mint Bálint G , nagyon ke
vés van máshol is. A nemzeti kultúra az első, aztán az etikett! — Legmegfelelőbb 
volna, ha az országgyűlés szerény nemzeti díjat, |>1. évi 2000 irtot szavazna meg 
Bálintnak, hogy itthon nyugalmasan megérlelhetné tapasztalatainak gyümölcseit. 


