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nak könyvtára (236) . . .

235. Az oroz. óvónőképző
könyvtára (237).............

236. Az országos rabbiképző- 
intézet könyvtára (238)

237. Országos pedagógiai
könyvtár (239) ...........

238. A Rőser-tanintézet
könyvtára (240).............

239. A sűcetnémák Budapest
székesfőváros hozzájá
rulásával fen ta rto tt m. 
kir. állami intézetének 
könyvtára (241) ...........

240. A székesfővárosi IX.
kér. felső kereskedelmi 
iskola könyvt. (242)-----

241. A székesfővárosi ipar
raj zisk óla könyvt. (243)

242. A vakok budapesti kir.
országos intézetének 
könyvtára (2 4 4 )..........

243. A vasúti tisztképző tan 
folyam könyvt. (245)...

244. A budapesti asztalos
szak- és segédmunkások 
szakegyletének könyv
tára  (246).......................

245. A budapesti fodrász-se
gédek önképzőkörének 
könyvtára (247).............

246. A budapesti III . kér.
föld- és szőlőm A vesek 
egyesületének könyv
tára (248) .....................

247. A budapesti reformátu
sok első közművelődési 
stb. egyletének könyv
tára (249) .......................

248. A budapesti szobrászok
szakegyletének könyv
tára (250) .......................

249. A budapesti tanltó-tes- 
tület könyvtára (251)

250. A budapesti várbeli ka
szinóegylet könyvt. (252

251. A fényképészek körének
könyvtára (253).............

252. A függetlenségi és 48-as
polgárok körének könyv
tára (254).......................

Budapest. (Folytatás.)
253. A házépítő tisztviselők 

egyesületének könyv
tára  (255).......................  164

Budapest. (Folytatás.) Lap

254. Az iparosítják országos
egyesületének könyv
tára  (256)........................ —

255. A kereskedelmi alkalma
zottak országos egyesü
letének könyvtára (257) 165

256. A kemskedő-ifjak társu
latának könyvtára (258) —

257. A M. A. V. altiszti kör
könyvtára (259).............  —

258. A magyar földrajzi tá r
saság könyvtára (260).. 166

269. A magyar közgazdasági
társaság könyvt. (261).. —

260. A magyar mérnök- és
építész-egylet könyv
tára  (262).......................  167

261. A magyar néprajzi tá r 
saság könyvtára (263).. —

262. A magyarországi épitő-
munkások oroz. szakegy
letének könyvtára (264) —

263. A magyarországi könyv-
nyomdászok és betűön
tők szakegyesületének 
könyvtára (265).............  168

264. A magyarországi vas- és
fémmunkások központi 
szakosztályának könyv
tára (266).......................  —

265. A magyar országos mé
hészeti egyesület könyv
tára  (267).......................  169

266. A magyar tisztviselők
országos egyesületének 
könyvtára (268).............  —

267. A magyar turista-egye
sület könyvtára (269) . .  170

268. A nemzeti kaszinó
könyvtára (270(.............  —

269. Az önkéntes mentőegye
sület könyvtára (271) . .  —

270. Az országos erdészeti 
egyesület könyvt. (272) 171

271. Az országos iparegyesÜ-
let könyvtára (273)___  —

272. Az országos kaszinó
könyvtára (171).............  —

273. Az oroz. magyar gazda
sági egyesület könyv
tára (275).......................  172

274. Az országos magy. ker
tészeti egyesület könyv
tára  (276) ........................ —

275. Az országos szabadelvű
pártkör könyvi. (277).. —

Lap

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164
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276. Az országos szinészegye- 
sület könyvtára (278) . .  173

277. A park-klub • könyv
tára  (279)........................  -

278. A Petőfi-társaság könyv
tára  (280).......................  —

279. A VII. kér. polgári ka 
szinó könyvtára (281).. —

280. A X. kér. rákos! közmű
velődés! és jótékony 
egyesület könyvt. (282) 174

281. A Szent-Imre-kör
könyvtára (283).............  ~

282. A Szent-István-társulat
könyvtára (284).............  175

283. A terézvárosi kaszinó
könyvtára (285).............  —

284. A terézvárosi polgári
kör könyvtára (286)___  —

285. A » Törekvés* dal- és ön-
képz ó-egylet könyv
tára  (287.) .....................  176

286. Budapest I. kér. tabáni
nép- és iskolai könyv

tár (288)............................ -
287. Budapest III . kér. újlaki

iskolai és népkönyv
tár (289) .............  177

288. Budapest VI. kér. erdő
telki iskola népkönyv
tára  (2 9 0 ).......................  —

289. A V III. kér. munkás- 
otthon népkönyvt. (291) 178

290. Budapest IX . k. sorok
sári úti nép- és iskolai 
könyvtár (292)............. —

291. A X. kér. nép- és iskolai
könyvtár (293)............. 179

Búj.
292. Ev. ref. iskolai könyv

tár (294)...........................  —
293. Közs. népkönyvtár (295) —
Bfikkszenterzsébet.
294. Népkönyvtár (296)___  180
Chinorán.
295. A F. M. K. E népkönyv

tá r  (297).........................  —
Csákány.
296. Iskolai könyvtár (298) —
Csáktornya.
297. A m. k. állami iskola ta 

nítói, ifjúsági és nép
könyvtára (299) ........... 181

298. A m. k. állami tanító
képző könyvtára (300) —

Budapest. (Folytatás.) Lap Csány. Lap
299. Népiskolai könyvt. (301) 182
Csehbrezó.
300. Iskolai ifjúsági és nép

könyvtár (302)...............  —
Csernekhegy.
301. A Szent-Bazll-rend mo

nostorának könyvt. (303 —*
Csernye.
302. A polgári olvasókör nép

könyvtára (304).............  183
Cservenka.
303. A kaszinó-egy let könyv

tára  (305).......................  —
Csetnek.
304. A társalgási egylet

könyvtára (306).............  —
Csiksomlyó.
305. A róni. kath. főgimná

zium könyvtára (307).. —
306. A r. kath. tanítóképző- 

intézet könyvtára (308) 185
307. A Szent - Ferencz-rend

kolostorának könyv
tára  (3 09).......................  —

Csikszentgyörgy.
308. Népkönyvtár (310)___  186
Csikszentmárton.
309. Közs. népkönyvtár (311) —
Csikszentmárton—Csekefalva.
310. Iskolai és népkönyv

tá r (312).......................... —
Csíkszereda.
311. A kaszinó könyvt. (313) 187

Csiktasnád.
312. R. k. iskolai ifjúsági és

népkönyvtár (314)......... —

Csókfalva.
313. Az olvasó-egylet nép

könyvtára (315).............  —

Csokonya.
314. A polgári olvasókör

könyvtára (31G).............  188

Csongrád.
315. A kaszinó könyvt. (317) —



8 2 8 A GYÜJTEMÉKYEK JEGYZÉKE
(Könyvtárak.)

Csorna. Lap
316. Az Izraelita olvasókör

könyvtára (318))........... 188
317. A katholikuR kör könyv

tára (319).......................  189
318. Népkönyvtár (320)___  —
319. A prémontrei kanonok-

rend prépostságán&k 
könyvtára (321).............  —

Csurgó.
320. Az államilag segélyezett

ev. ref. főgimnázium 
könyvtára (322)............. 190

321. Ev. ref. ifjúsági és nép
könyvtár (323)............... 191

322. A m. k. állami tanító
képző könyvtára (324).. 192

Csabaj.
323. A F. M. K. E. népkönyv

tára  (325).......................  —
Czegléd.
324. A kaszinó-egylet könyv

tára  (326).......................  —
325. A ni. kir. állami gimná

zium könyvtára (327).. 193

Csibakhása.
326. A népkönyvtár-egyesü

let könyvtára (328) . . . .  —

Dilnok.
327. A népkönyvtár- és ol

vasó-egylet könyv
tára  (329).......................  194

Deáki.
328. Az ev. ref. egyházi ol

vasókör könyvt. (330).. —

Debreesen.
329. A Csokonai-kör könyv

tára  (331).......................  —
330. Az cv. ref. felsőbb leány

iskola könyvtára (332) 195
331. Az ev. ref. főiskola

könyvtára (333).............  196
332. A felső kereskedelmi is

kola könyvtára (334) . .  197
333. A hajdú vármegyei tan í

tók Oönczy-egyesületé- 
nck könyvtára (335) . . .  198

334. A jogász- és tisztviselő-
kör könyvtára (336)___  —

335. A kegyesrendi r. kath.
főgimnázium könyvtára 
'3 3 7 ) ................................ 199

336. A kegyesrendiek társhá
zának könyvtára (338) 199

337. A m. kir. állami fóreál
iskola könyvtára (339).. —

338. A m. kir. gazdasági tan 
intézet könyvtára (340) 200

339. A polgári kör könyvtára
(3 4 1 )........................... 201

340. A Svetits-intézet könyv
tára (342)..................  —

341. A zenede könyvt. (343) —
Dós.
342. A kaszinó könyvt. (344) 202
343. A m. kir. állami gimná

zium könyvtára (345) . .  —
344. A szolnok-dobokame

gyei irodalmi, történelmi 
és etnográfiai társulat 
múzeumának könyvtára 
(3 4 6 )...........................  203

Demjén.
345. Iskolai könyvtár (347).. 205
Dereeeke.
346. A kaszinó könyvtára

(348) ...............................  -
347. A keresztény iparos ol- • 

vasö-egylet könyvtára
(3 4 9 ) ............................... —

348. A polgári olvasókör
könyvtára (350).............  206

Derít.
349. Népkönyvtár (351) . . . .  —

Detk.
350. A róm. kath. iBkola nép

könyvtára (352).............  —

Déva.
351. Az E. M. K. B. nép

könyvtára (353).............  207
352. A hunyadmegyei tö rté

nelmi és régészeti társu
lat múzeumának könyv
tára (354)........................ - -

353. A m. k. állami főreál
iskola könyvtára (355).. 209

354. A m. kir. állami tanító
képző könyvtára (356) —

355. A nemzeti kaszinó
könyvtára (357).............  210

Dévaványa
356. Az ipartestületi olvasó

kör könyvtára (858) . . .  —

Debreesen. (Folytatás.) Lap
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Devecser. Lap
357. A kaszinó könyvtára

(3 5 9 )  ..............................  210
Dobronok.
358. Községi népkönyvtár

(360) ................................ 211
Dobálná.
359. Nép- és ifjúsági könyv

tár (361).........................  —
360. Az olvasóegyesület

könyvtára (362)............ —
Dorogháza.
361. Iskolai könyvtár (363).. 212
DvnafSUhrár.
362. A polgári olvasókör

könyvtára (364)............ —
363. A Szent-Ferencz -rend

kolostorának könyvtára 
(365).................................. 213

Donasserdahely.
384. A kaszinó könyvt. (386) —

Eoséd.:
365. Iskolai és népkönyvtár

(3 6 7 ) ................................ -

Eger.
366. A cziszterczi rend katb. 

főgimnáziumának könyv
tára  (368).......................  214

367. Az érseki Jogliczeum
könyvtára (369).............  215

368. Az érseki Üczeum könyv
tára  (370)........................  —

369. Az érseki papnevelő-in
tézet könyvtára (371) . .  217

370. A m. kir. állami felsőbb
leányiskola könyvtára 
(3 7 2 )................................ —

371. A m. kir. állami főreál
iskola könyvtára (373) 218

372. Az 6-egri kaszinó könyv
tára  (374).......................  219

373. A Szent-Ferencz-rend
kolostorának könyvtára 
(3 7 5 )................................ -

Bgorboes.
374. Népkönyvtár (376)___  —

Egertzalók.
375. Népkönyvtár (377) . . . .  220
376. R. k. iskolai könyvtár

(3 7 8 )................................  -

Elek. Lap
377. Iskolai és népkönyvtár

(3 7 9 ) ........................ 220
Eperjes.
378. Az ág. liitv. egyházkerü

let! kollégium könyvtára
(3 8 0 ) ........................ 221

379. A gör. kath. püspökség
könyvtára (381).............  223

380. A kereskedők és keres
kedő-ifjak egyletének
könyvtára (382).............  —

3S1. A kir. kath. főgimná
zium könyvtára (383) . .  —

382. A m. kir. állami tanít ó- 
nőképző könyvtára (384) 225

383. A sárosvármegyei gaz
dasági egyesület könyv
tára (385)........................ —

384. A Széchényi-kör könyv
tárai (386i.......................  —

385. A Szent-Ferencz-rend 
kolostorának könyvtára
(3 8 7 )................................ 226

386. A társadalmi egylet
könyvtára (388).............  227

387. A tiszai ág. ev. egyház-
kerület tanítóképzőié
nek könyvtára (389) . . .  —

Érési.
388. A polgári kör könyvtára

(2 9 0 )................................ 228
Erk.
389. Községi népkönyvtár

(3 9 1 )................................ -

Érsekújvár.
390. A F. M. K. E. köz

könyvtára (392)............. —
391. A községi kath. főgimná

zium könyvtára (393) . .  229
392. R. kath. iskolai könyv

tár (394).........................  —

Erzsébetváros.
393. A m. kir. állami főgim

názium könyvtára (395) 230

Esküllö.
394. Állami iskolai könyvtár

(396) ................................ 231

Esztergom.
395. Az áll. segélyezett köz

ségi reáliskola könyv
tára (397).......................  —
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JBsstergom. (Fo y ta tá s .) Lap
396. Az érseki kisded óvón <5- *

képző-intézet könyvtára 
(3 0 8 )................................ 232

397. Az érseki papnevelő-in
tézet könyvtára (399) . .  —

398. Az érseki tanítóképző- 
intézet könyvtára (400) 233

399. Az esztergom-szt-györgy-
mezei katholikus olvasó
kör könyvtára (401)----- 234

400. Az esztergom-vidéki ré
gészeti és történelmi 
társulat múzeumának 
könyvtára (402)............. —

401. A főegyházmegyei
könyvtár (403)...............  236

402. A pannonhalmi Szent- 
Benedek-rend főgimná
ziumának könyvt. (404) 337

403. Simor János bíboros her-
czegprimás-félc könyv
tár (405)..........................  338

404. A Szent-Ferencz-rend
kolostorának könyvtára 
(4 0 6 )................................ 339

Etfalvasoltán.
405. Népkönyvtár (407)------  340
Ettyek.
406. Az olvasókör könyvtára 

(4 0 8 )................................
Fakert.
407 A r. kath. iskola könyv

tára  (409).......................

Felsöbaka. L*P
415. A F. M. K. E. nép- •

könyvtára (417).............  246
Felsőbánya.
416. Népkönyvtár (4 1 8 )-----  —
Felsőőr.
417. Népkönyvtár (419)-----  —
Felaőlövő.
418. Az ág. ev. tanítóképző-

intézet és főgimnázium 
könyvtára (420).............  247

Felsőrakonoza.
419. A F. M. K. E. nép

könyvtára (421).............  —
Felsősólalva.
420. Népkönyvtár (422) . . . .  —
Felsöszölnök.
421. Népkönyvtár (423) . . . .  248
Felsőtárkány.
422. Róm. kath. iskolai

könyvtár (424)...............  —
Felsőterény.
423. A F. M. K. E. nép

könyvtára -425).............
Felső visó.
424. Népkönyvtár (426) . . . . 249
Fenyőfalva. , . .
425. Az ág. ev. népiskola 

könyvtára (427)...........
Farkasd.
408. Népiskolai könyvt. (410)

Fehértemplom.
409. A m. kir. állami főgim

názium könyvtára (411) 241
410. A magyar társaskör

könyvtára (412)............. —
411. A munkás olvasó- és ön-

képző-egyesület könyv
tára (4 13).......................  242

Feldebrő.
412. Népiskolai könyvt. (414) —

Felka.
413. A Tátra-múzeum könyv

tára  (4 15).......................  —

Felnémet.
414. Községi könyvtár (416) 245

Fiume.
426. A m. kir. áll. felső keres

kedelmi iskola könyv
tára  (428).......................  —

427. A m. kir. állami felső 
leányiskola könyvtára
(4 2 9 )................................ 260

428. A m. k állami főgimná
zium könyvtára (430) . .  261

420. A m. kir. tengerészeti
akadémia könyvt. (431) 262

430. Városi könyvtár (432).. —
Fogaras.
431. A könyvtári olvasó-egy-

let könyvtára (433) . . . .  253
432. A m. k. áll. felső kereske

delmi iskola könyvtára
(4 3 4 ) ................................  -

433. A Szent-Ferencz-rend 
kolostorának könyvtára
(4 3 5 ) ................................ 254
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Földes. Lap
434. Bír. ref. isk. népkönyv

tár (436).........................  254
435. A z olvasókör könyvtára

(437) ................................ -
Folkvslalii.
436. A F. M. K. E. nép

könyvtára (438)............. —
Franzfeld.
437. Ifjúsági könyvtár (439) 255
438. Az olvasóegylet könyv

tára (440).......................  —
Fugyivásárhely.5
439. Népkönyvtár (441)___  —
Fülek.
440. A Szent-Ferencz-rend

kolostorának könyvtára ■ 
(4 4 2 ) ................................ 256

Gtlgóex.
441. A kaszinó könyvt. (443) —
442. A Szent-Ferencz-rend

kolostorának könyvtára 
(444' ................................ —

Gálssáes.
443. A polgári olvasókör

könyvtára (445)............. 257
Garamkelecsény.
444. A F. M. K. E. nép

könyvtára (440)............  —-
Garamszontkereszt.
445. A beszterczebányai püs

pökség könyvtára (447) —
Gárdony.
446. Iskolai könyvtár (448).. 258 
Gáttája.
447. Az olvasóegylet könyv*

tára (449).......................  —
Gáva.
448. Az ev. ref. iskola nép

könyv tára (450).............  —
Gégény.
449. Közs. népkönyvtár (451) 259 
Gerendkeresxtúr.
450. Népkönyvtár (452) . . . .  —
Gernyeazeg.
451. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (453)............. —

Glogováez. Lap
452. Iskolai népkonyvt. (454) 260
Gödömet terháza.
453. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (455)............. —
Gödöllö.
454. A gödöllő-besnyói nép

könyvtár-egyesület nép
könyvtára (456).............  -

Gölniozbánya.
455. A F. M. K. E. köz

könyvtára (457).............  261
Görgényüvegosflr.
456. Népkönyvtár (458) . . . .  —
Grabácz.
457. Iskolai könyvtár (459).. —
Gnlács.
458. Népkönyvtár (460)____ 262
Guta.
459. A F. M. K. E. nép

könyvtára (401).............  —
Gyalu.
460 A kasztnó-olvasó-egylet

könyvtára (462).............  —
Gyergyóditró.
461. Népkönyvtár (463)____ 263
Gyergyószentxniklós.
462. A gyergyói r. kath. ta 

nító-egyesület könyv
tára  (4 6 4 ).......................  —

463. A kaszinó könyvt. (465) ■ —
464. A r. kath. székely föld-

míves ifjúsági egyesület 
könyvtára (466).............  264

Gyergyótekerőpatak.
465. Népkönyvtár (467) . . . .  —
Gyetva.
466. A F. M. TC. E. nép

könyvtára (468).............  —
Gyoma.
467. A békésvármegyei köz-

mflvelédési egyesület 
népkönyvtára (4 6 9 )....  —

468. Az iparos t&nonczlskola
ifjúsági népkönyvtára 
(470) ................................ 265

469. A központi kaszinó
könyvtára (471).............  —
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Gyöngyös. Lap
470. A heveemegyei gazda

sági egyesület könyvtára 
(4 7 2 )................................ 866

471. A kath legényegylet
könyvtára (473).............  —

472. A m. klr. áUami főgim
názium könyvtára (474) -

473. A Szent-Ferencz-rend 
kolostorának könyvtára
(4 7 5 ) ..............................  267

Gyöngyöspata.
474. Községi népkönyvtár

(4 7 6 ) ..............................  —

Gyöngy öspflspöki.
475. Népkönyvtár^477) . . . .  -
Gyönk.
476. Az ev. ref. algimnázium

könyvtára (478)............. 268
477. A kaszinó-egylet könyv

tára (479).......................  —
Győr.
478. Az ének- és zeneegylet

könyvtára (480)............. 269
479. A győrvidéki tanító

egyesület kftnyvt. (481) —
480. Az iparos önképző- és

betegsegélyz ő-egy let 
könyvtára (482).............  —

481. A karmeliták rendkázá- 
nak könyvtára (483) . . .  270

482. A kereskedelmi ifjak
egyletének könyvt. (484) —

483. A kir. kath. tanitóképző
in tézet könyvtára (485) —

484. A m kir. áll. főreáliskola
könyvtára (486)............. 271

485. A m. k. állami tanltónő-
képző-intézet könyvtára 
(4 S 7 )................................ 272

486. A m. kir. áUamvasut al
tiszti körének könyv
tára (488).......................  —

487. Népkönyvtár (489)____ 273
488. Az olvasó-egylet könyv

tára  (490).......................  —
489. A püspöki nagyobb pap-

ne velő-in tézet könyv
tára  (491).......................  —

490. A Szcnt-Benedek-rend
főgimnáziumának könyv
tára  (492)......................... 274

491. Városi közkönyvt. (493) 276
György falva.
492. Iskolai könyvtár (494).. —

493. A róm. kath. iskola ifjú
sági könyvtára (495)... 277

Gyulafehérvár.
494. Az alsófehérmegyei tö r

ténelmi, régészeti és ter
mészettudományi egylet 
múzeumának könyvtára
(4 9 6 ) ..............................  -

495. Az erdélyi egyházmegye 
Batthyány-könyvtára
(4 9 7 ) ..............................  279

496. A róm kath. főgimná
zium könyvtára (498)..280

GyÜlvésx.
497. Iskolai könyvtár (199).. 281 
Hajdúböszörmény.
498. Az ev. ref. gimnázium

Gyorok. Lap

könyvtára (500).............  —
499. A polgári kaszinó

könyvtára (501).............  262
Hajdanánál.
500. Az ev. ref. főgimnázium

könyvtára (502).............  283
501. Az ev. ref. tanítók

könyvtára (503).............  —
502. A kaszinó könyvt. (504) —

Hsjdnasobossló.
503. Az ev. ref. egyház Tnry-

könyvtára (505).............  284
504. Az ev. ref. tanító-testü

let olvasó-egyletének 
könyvtára (506).............  —

505. A kaszinó-egyesület
könyvtára (507).............  —

Halmos.
506. Községi népkönyvtár

(5 0 8 ) ..............................  —
Harasstos.
507. Ifjúsági és népkönyvtár

(5 0 9 ) ..............................  285
Hasznos.
508. Községi népkönyvtár

(5 1 0 ) ..............................  —
Hatvan.
509. A katholikus kör nép

könyvtára (611).............  —
510. Népkönyvtár (512)_____28Ö
Ha vad tő.
511. Népkönyvtár (513) . . . .  —
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HerenesvÖlgy. Lap
512. A K. M. K. E. nép

könyvtára (514).............  286
Héthárs.
513. Népkönyvtár (515)___  287
H efeiaranyoi.
514. Népkönyvtár (510) . . . .  —
Hevosugra.
515. Népkönyvtár (517)___  —
H idalnál.
516. Állami iskolai ifjúsági

és tanítói könyvt. (518) 288
Hidvég.
517. Közs. népkönyvtár (519) —
Hó d m e iiv is irh e lj.
518. Az ov. ref. főgimnázium

könyvtára (520).............  —
519. Az cv. ref. tanító-testü

let könyvtára (521) . . . .  290
520. Az ip&rosifj&k önképző-

egylctének könyvtára 
(5 2 2 )................................ 291

521. A m. k. állami óvónő
képző könyvtára (523) —

Hodoi.
522. Egyesített ág. ev. iskolai -

és népkönyvtár (524) . .  —
Hodrnsbánya.
523. A F. M. K. E. nép

könyvtára (525).............  292
Holezmány.
524. Az ág. ev. Iskola nép

könyvtára (526)............. —

Homoksxentgyőrgy.
525. Népiskolai könyvt. (527) —

Homoliox.
526. Ifjúsági és népkönyvtár

(528) ................................ 293

Homonna.
527. A kaszinó-egyesület

könyvtára (529).............  —
52H. A ni. k. állami felső ke

reskedelmi iskola könyv
tára  (530).......................  —

Homorodszentpál.
529. Népkönyvtár (531) . . . .  294

Magyar Minerva III. évf.

Hoaasnperessteg. Lap
530. Népkönyvtár (532)____ 294
Husit.
531. A kaszinó könyvtára

(5 3 3 )................................ 295
Ibrány.
532. Kv.r. népkönyvtár (534) —
Igái.
533. Az olvasókör könyvtára

(5 3 5 )................................ —
Igazfalva.
534. Népkönyvtár (536)____ 296

Igló.
535. Az államilag segélyezett

ágostai ev. főgimnázium 
könyvtára (537)............. —

536. Az iparos- és kcreskedő- 
ffjak önképző-egyesüle
tének könyvtara (5.i8) ..  29 *

537. A kaszinó egyesület
könyvtára (539)............. —

538. A m. kir. áll. tanító
képző • intéz könyvtára 
(5 4 0 )................................ -

539. Az olvasókör könyvtá.a
'541) ................................ 299

54n. A szepesi tanító-egyesü
let könyvtára (542) —•

Illává.
541. A magyar társaskör

könyvtára (543)............. 300
Ilyefalva
542. Ifjúsági es népkönyv

tár (544).........................  —
Imrog.
543. A minorita kolostor

könyvtára (545).............  —
Ipolyság.
54*. A honti kaszinó könyv

tára '5M5>.......................  301
545. A hon i mózeum könyv

tára (547).......................  —
Iitvánvölgy.
546. jLÍJusági könyvtár (548) 302
Iványi.
547. Közs. népkönyvtár (549) 303
János talva.
548. Köz*. népkönyvtár (550) —

53
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Jáaoabása. Lap
549. A társaskör könyvtára

(551) ...............................  303
Jurkováei.
550. Iskolai könyvtár (552).. 304 
Jászapáti.
551. Ifjúsági könyvtár (553) —
552. A kaszinó-egyesület

könyvtára (554)............. —
Jászberény.
553. A m. k. állami főgimná

zium könyvtára (555).. 305
554. Városi népkönyvt. (557)' 306
555. A városi tanítótestület

könyvtára (558)............. 307
Jászkisér.
556. A kaszinó-egyesület

könyvtára (559)............. —
557. A negyvennéolezas ol

vasókör könyvtára (560) —
Jászladány.
558. Népiskolai könyvt. (;.»61) 308
Jászó.
559. A jászóvári premontrei

kanonok-rend közp.
könyvtára (562) ........... —

Jolsva.
560. A kaszinó könyvt. (563) 309
Józselfalva.
561. Iskolai és népkönyvtár

i 5 6 4 ) ..................................... —

Kaba.
562. Az olva ó-egyesület

könyvtára (565)............. 310
Káinok.
563. Közs. és ifjúsági könyv

tár (566).........................  —

Kalocsa.
.*64. Az ér»eki ;-agyobb pap

nevelő-intézet könyv
tára >567).......................  —

565. A főszékesegyházi
könyvtár (568)............... 31 i

566. A Jézus-társa ág érse*.
főgimnáziumának könyv
tára (569).......................  —

567. A kalocsai kereskedő- 
ifjak ön képző-egyleté
nek könyvtára (570) . . .  312

a68. A F M. K. E. nép
könyvtára (571).............  313

Kanyár.
569. Községi népkönyvtár

(5 7 2 )................................ —
Kaposvár.
570. A m. kir. állami főgim

názium és Somogy vár
megye egyesített könyv
tára (573»........................  —

571. A nemzeti kaszinó
könyvtára (574).............  315

Karáesond.
572. Népiskolai könyvtár

(5 7 6 )................................ —
Karánsebes.
573. A gör. kel. egyházme

gyei papnevelő-intézet 
könyvtára (576..............  316

KaratnavoláL
574. Községi iskolai könyv

tár (577) .........................  —
Karezag.
575. Az ev. ref. gimnázium

könyvtára 578)........... —
Knffgfi
576. A kassai helyőrség kato

nai tudományos és *&- 
s/Jnrvcgyietének könyv
tára (579).......................  317

577. A kassai kereskedők kö
rének könyvtára (580).. 316

578. A kassai mftzeam
könyvtára (;.8 l,........... —

579. A kaihnlikus legény
egyesület könyvt. (582) 321

580. A Kazinczy-kÖr könyv
tára (583)........................ 322

581. Akjr. kath. tanítóképző
könyvtára (584).............  —

582. A m. kir. állami felső k< -
reskedelml iskola könyv
tára (685).......................  —

583. A m. kir. állami főreál
iskola könyvtára (586).. 32~

584. A m. kir. gazdasági fan
intézet könyvtára (587) —

585. A m. kir. Jógák a rémia
könyvtára .....................  324

586. A magyar, rszági könyv- 
nyomdászok és betű
öntők szakegylete kassai 
fiókjának könyvtára (589). —

Kanyánka. Lap
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687. NópkönytAr (590) ____ 395
588. A polgári társaskör

könyvtára (591)..............  326

Kassa. (Folytatás.) Lap

589. A premontrei kath. fő
gimnázium könyvtára 
(592) ...............................  —

690. Püspöki könyvtár (593) 327
591. A püspöki papnevelő-

intézet könyvtára (594) —
592. A római kath. tanítónő- 

képző könyvtára (595).. 328
593. A társalgási egylet

könyvtára (596)............. —
Kebele.
594. A D. K. E. népkönyv

tára (597).......................  —

Kecskemét.
595. Az ágasegy háza-pusztai 

népiskola ifjúsági és 
népkönyvtára (5 9 8 ).... 329

596. Az államilag segélyzett
ev. ref. főgimnázium 
könyvtára (590)............. —

597. Az alsó-szentkirály- 
pusztai népiskola ifjú
sági és népkönyvt. (600) 330

598. A balloszög-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (601)............. —

599. A borbás-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (602)............. —

600. Az ev. ref, főiskola és 
jogakadémia könyvtára
(603) ...............................  331

601. A felsó-alpár-pusztai
népiskola itjusági és nép
könyvtára (604).............  332

602. A felső-csődör-pusztai
népiskola ifjúsági és nép
könyvtára (605)............. —

603. A feLsŐ-pusztaszer-pusz-
tai népiskola ifjúsági és 
népkönyvtára (606)____ 333

604. A gátér-puaztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (607)............. —

605. A gazdasági egyesület
könyvtára (608)............. —

606. A ha lesz-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (609)............. —

607. A helvetia-telepi nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (610).............  334

608. Az iparegyosület könyv
tára (611).......................  —

609. A kaszinó-egyesület
könyvtára (612).............  334

610. A Katona József-kör
könyvtára (613).............  335

Kecskemét. (Folytatás.) Lap

611. A katona-telep-pusztai
népiskola ifjúsági és nép
könyvtára (614).....  —

612. A kegyesrendi kath. fő
gimnázium könyvtára 
(6 1 5 )........................ -

613. A kegyes-tanttórend
házi könyvtára (616)... 336

614. A kereskedő ifjak egye
sületének könyvt. (617) —

615. A kereskedő-kaszinó
könyvtára (618).....  —

616. A kisfái-pnsztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (619)...... 337

617. A laki telek-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (620).............  —

618. A m. kir. állami főreál
iskola könyvtára (621) —

619. A monostor-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (622).............  338

620. A szarkás-pusztal nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára ( 6 2 3 ) . 3 3 9

621. A Szent-Ferencz-rend
kolostorának könyvtára 
(6 2 4 )................................  —

622. A talf áj a-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (625)............. —

623. Az urrét-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (626).............  —

624. A városföld-pusztai nép
iskola ifjúsági és nép
könyvtára (627).............  340

625. Városi könyvtár (628).. —

Kék.
626. Községi népkönyvtár

(629) ................................ 341

Kemeoae.
627. A katholikus olvasókör

könyvtára (630)............. —

Kendilóna.
628. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (631).............  342

Kerezztényssiget.
629. Népkönyvtár (032) . . . .  —•

63*
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Késmárk. Lap
630. Az ág. h. ev. kerületi 

líczeum könyvtára (633) 342
631. A in. kir. állami feslő ke

reskedelmi Iskola könyv
tára (634).......................  343

632. Népkönyvtár (635)-------- 344
Keszthely.
633. A balatoni mtizeum

könyvtára (636).............. —
634. A gróf Fostetich-család

hitbizoinányi könyvtára 
(637) ...............................  346

635. A m. kir. gazdasági tan 
intézet könyvtára (638) 347

636. A préinontrei kanonok
rend kathollkus főgim
náziumának könyvtára
(639) ...............................  —

Kevermes.
637. Az állami elemi iskola 

ifjúsági könyvtára (640) 348

Kézdlvásárhely.
638. A kaszinó könyvt. (641) 349
639. A kereskedő ifjak társu

latának könyvi áru (642) —
640. A minorita-rend római,

katli. főgimnáziumának 
könyvtára (643)............ —

Kibéd.
641. Az £ . M. K. E. ifjúsági

könyvtára (G44).............. 350
Kidé.
642. Ifjúsági és népkönyv

tár (645).........................  —
Kisdisznód*
643. Tanítói könyvtár (046) 351
Kisgaram.
644. A F. M. K. E. nép

könyvtára (647)...........  —
Kisjéela.
645. Iskolai népkönyvt. (048) —
Kisjenő.
646. A kisjenő-erdóhogyi ka- 

{szlnó könyvtára (649).. 352
Kiskér.
647. Népkönyvtár (650) . . . .  —
Kisköre.
648. Népiskolai könyvt. (651) —

Kiskörös. L*iv
649. Az olvasó-egylet könyv

tára (652).......................  333-
Kiskőszeg.
650. A.D K. E. népkönyv

tára  (653).......................  —
Kiskoszmély.
651. A F. M K. E. nép

könyvtára (654).............  —
Kiskundorozsma.
652. Tanítói, nép- és ifjúsági

könyvtár (655)...............  —
Kiskúnfélegyháza.
653. A kaszinó könyvt. (656) 354
65.1, A m. kir. állami tanitó-

KPpzo Ktiiiy v iu ra  i . . —
655. A városi r. kath. főgim

názium könyvtára (658) 3 ’».>
Kiskunhalas.
656. Az ev. ref. főgimnázium

köuyvtára (659).............  356
657. A gazdakör könyvtára

(660) ................................ 358
658. Ifjúsági könyvtár (661) —
659. A kaszinó könyvt. (662) —
660. Községi könyvtár (663) 359
Kismarton.
661. A kaszinó-egylet könyv

tára (664)................. ...... —
662. A Szent-Ferencz rend 

kolostorának könyvtára
(665) ................................ —

Kisösz.
663. Iskolai könyvtár (666).. 360 

Kizsomlyó.
664. Községi népkönyvtár

(667) ................................ -
665. Az olvasóegylet könyv

tára (668).......................  —

Kisszeben.
666. A kegyei-tanitórend

házi könyvtára (669)... 361
667. A kegyes - tanltórend

kath. algimnáziumának 
könyvtára (670) ........... —

Kisújszállás.
668. Az áll. segélyezett, ev.

ref. főgimnázium könyv
tára  (671).......................  363
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669. ipartestület könyv
tára (672) .......................  303

670. A kaszinó-egylet könyv
tára (673).......................  —

671. A társaskör könyvtára
(6 7 1 )................................ 364

Xisnjssállás. (F o lytatás.) Lap

Xissombor.
672. A gazdasági olvasókör

könyvtára (675)............. —
Kolos*.
673. Ifjúsági könyvtár (676) —
K olosi vár.
674. Az erdélyi gazdasági

egyesület könyvt. (677) 363
■675. .Vz erdélyi Kárpát-egye

sület könyvtára (678' . .  —
676. Az erdélyi múzeum egy

let könyvtára (679)----- 366
677. Az ev. ref. főgimnázium

könyvtára (680)............. 373
678. Az ev. ref. tkeologiai 

intézet könyvtára (681) 374
679. A Ferencs József-tudo

mány-egyetem könyv
tára (682)........  375

680. A gazdasági tanintézet
könyvtára (683).............  377

681. . \ z  iparos egylet könyv
tára  (684).......................  378

682. A kegyes-tanitórend
katli. főgimnáziumának 
könyvtára (685)............. —

683. A kereskedelmi akadé
mia könyvtára (686) . . .  379

684. A kereskedelmi és ipar
kamara könyvtára (687'

685. A m. kir. ál! felsőbb
Icányiskola kön yvt ára 
(6 8 8 ) ...................  —

686. A m. kir. állami fa- és
fémipari szakiskola 
könyvtára (689)............. 380

687. A m. kir. állami tanító
képző-intézet köny vt ára
(690) ................................ —

688. A m. kir. állami tanít ón ő-
képző-intéz*»t könyvtára
(691) ................................ —

689. Népkönyvtár (6 9 2 )___  381
690. A siketnémák államilag

segélyezett orsz. intéze
tének könyvtára (693). . —

691. A 8zent - Ferenoz-rend
kolostorának könyvtára 
(6 9 4 )................................ 382

692. Az unitárius főiskola
könyvtára (695)............. —

693. A férfi-dalkör könyvtára
(696) ................................ 384

694. Községi népkönyvtár
(697) ................................ —

Komárom.
695. A kaszinó köuyvt . (69“' '  —
696. A kom árom várni egy el 

és városi múzeum-egye

Kotta. Lap

sület könyvtára (699) . .  385 
697. Nyilvános népkönyv

tár (700) ..............................  386
698. A Szent-Bonedck-rend

kath. gimnáziumának 
könyvtára (701).............  —

699. V ármegyei könyvtár
(7 0 2 ) .............................. 387

Kótaj.
700. Községi népkönyvtár

(703) ................................ 38«
Kovássna.
701. Az E. M. K. E. olvasó- 

egylet népkönyvt. (704) 389
Köbölkút.
702. Népkönyvtár (705)----- —
Kőköz.
703. Községi népkönyvtár

(706) ................................ —
A.UU11U • ,  . , ,
704. A római kath. népiskola

könyvtára (707)............. 390
Körmöosbánya.
705. A kath. legény egyesület

könyvtára (708).............  —
706. A magyar egyesület

könyvtára (709).............  391
707. A m. kir. állami fóreál-

iskola könyvtára (710) —
708. Népkönyvtár (711)----- 392
709. A polgári és iparos egye

sület könyvtára (712) . .  —
710. A Szént-Ferencz-rend

kolostorának könyvtára 
( 7 1 3 '................................ 393

711. A városi múzeum
könyvtára (714)............. —

Körösbánya.
712. Az E. M. K. K. könyv

tára »715) .......................  394
Kőröshegy.
713. Az olvasókör könyv

tára (716).......................  —
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Körösrév. Lap
714. Népkönyvtár (7 1 7 )----- 39 4
Kősseg.
715. A kereskedelmi kör

könyvtára ((718)........... 395
716. A Szent-Benedek-rend

kath. gimnáziumának 
könyvtára (719).............  —

KSssvényesremete.
717. Az E. M. K. E. könyv

tára (720)........................ 396
Kösépajta.
718. Községi népkönyvtár

(7 2 1 )................................  -
Kfizéppalojta.
719. A F. M. K. E. nép

könyvtára (722).............  —
Krassna.
720. Népkönyvtárak (723).. 397
Krompaeh.
721. A F. M. K. E. nép

könyvtára (724).............  —
Kunágota.
722. Az állami népiskola

könyvtára (725)............. -
Kunhegyes.
723. Ev. ref. ismétlő-iskolai

könyvtár (726)...............  398
724. A polgári olvasókör

könyvtára (727)............. —

Knnosvágása.
725. A F. M. K. E. ifjúsági

könyvtára (728)............. —

Knnszentmárton.
726. A kaszinó könyvt. (729) —
727. Községi tanítói és nép

könyvtár (730)...............  399
728. A polgári olvasó-egylet

könyvtára (731).............  —

Knnssentmiklós.
729. Az ev. ref. algimnázium

könyvtára (732)............. -—
730. A kaszinó könyvt. (733) 400
731. A polgári olvasó-egylet

könyvtára (734)............. 401

Kttktülösxéplak.
732. Népkönyvtár (735)___  —

Lajtapordáay. Lap
733. A T). K. E. népkönyv

tára  (736).......................  401
Léostalva.
734. Iskolai könyvtár (737> 402
Léka.
735. Népkönyvtár (738)----- —
Leléd.
736. A F. K. M. E. népkönyv

tára  (739).......................  —

Leless.
737. A jászóvár! prémontref 

kanonok-rend konvent- 
jének könyvtára (740).. 403

Lengyeltóti.
738. A kaszinó könyvtára

(7 4 1 ) ..............................  —

Letenye.
739. A kaszinó könyvtára.

(7 4 2 ) ..............................  -

Léva.
740. A kaszinó könyvtára

(743) ................................  404
741. A kegycs-tanitórend házi

könyvtára (744).............  —
742. A kegyes - tanitórend

kath. főgimnáziumának 
könyvtára (745).............  —

743. A m. kir. állami tanitó- 
képzó-intézet könyvtára
(746) ................................ 40ő

Libetbánya.
744. A F. M. K. E. népkönyv

tára (747).......................  40*
745. A magyar kör könyvtára

(748) ................................  —

Lippa.
746. Ifjúsági és népkönyvtár

(7 4 9 )  ........................ 407
747. A m. kir. állami felső 

keresk. iskola könyvtára
(7 5 0 )................................

Liptószentmiklós.
748. A magyar társalgókör

könyvtára (751) ........... 408
749. Népkönyvtár (7 5 2 ) ....  —
750. A polgári kaszinó könyv

tára  (753).......................  409
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751. Az ág. h. evang. egyház .
könyvtára (7 5 4 )........... 409

752. A kir. katholikus főgim
názium könyvtára (755) —

753. A m. kir. állami felsőbb
leányiskola könyvtára 
(7 5 6 ) ................................ 411

754. A m. kir. állami fóreál
iskola könyvtára (757). —

LM oaei.
755. A m. kir. állami főgim

názium könyvtára (758) 412
756. A m. kir. állami tanltó-

képzó-intézet könyvtára 
(7 5 9 )................................ 413

757. Városi közkönyvtár (760) 414
Lovazberény.
758. Kv. ref. népkönyvtár

(7 6 1 )  ..............................  —
759. Az olvasókör könyvtára

(7 6 2 )  ..............................  415
Lovrin.
760. Iskolai könyvtár (763) —
Lngos.
761. A gör. kath. egyház-

megye könyvtára (764) —
762. A m. kir. állami főgim

názium könyvtára (765) 416
Magyarbánhegyes.
763. Községi népkönyvtár

(766) ................................ -
Magyar bikái.
764. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (767)........... 417

Magyaróvár.
765. A kegyes tanít órend házi

könyvtára (768).............  —
766. A kegyes-tanltórend

kath. gimnáziumának 
könyvtára (769).............  —

767. A m. kir. gazdasági aka
démia könyvtára (770) 419

768. A mosonmegyei törté
nelmi és régészeti egylet 
múzeumának könyvtára

Lőcse. Lap

(7 7 1 ) ................................ 420
769. A Széchenyi-kör könyv

tára  (772).......................  421
Magyarpéeska.
770. Ifjúsági és népkönyvtár

(7 7 3 ) ................................ 422

Magyarremete. Lap
771. Népkönyvtár (774)------- 422

Magyaraároe.
772. Az E. M. K.E. nép

könyvtára (775)............. —

Makiár.
773. Iskolai könyvtár (776) 423

Makó.
774. A kaszinó könyvtára

(7 7 7 ) ................................ -
775. A kath. kör könyvtára

(7 7 0 ) ................................ -
776. A m. kir. állami főgim

názium könyvtára (779) 424
777. Papháti k. tanyai nép

könyvtár (780)...............  425

Mákó.
778. Az állami iskola ifjúsági

könyvtára (781).............  —

Maksa.
779. Nép- és ifjúsági könyv

tár (782).......................... —

Málnapataka.
780. A F. M. K. E. ifjúsági

könyvtára (783).............  426

Máramarosasiget.
781. Az ev. ref. főiskola

könyvtára (784).............  —
782. A kaszinó - egyesület

könyvtára (785)........... —
783. A kegyes tanít órend r. 

kath. algimnáziumának
könyvtára (786) ........... 437

784. A m. kir. állami felsőbb
leányiskola könyvtára 
(787) ................................ 428

785. A m. kir. állami tanító
képző-intézet könyv
tára  (788).......................  —

786. A máramarosvármegyei
múzeum könyvtárai789) —

787. A polgári kör könyvtára
(7 9 0 ) ................................  430

Máriapóoz.
788. A Szent-Bazil-rend mo

nostorának könyvtára
(7 9 1 )  ................................ —

Markas.
789. Népiskolai könyvt. (792) —



8 4 0 A GYŰJTEMÉNYEK JEGYZÉKE
(Könyvtár ok.)

Marosbogát. Lap
790. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (793)...............  431
Marosludas.
791. Tanítói, nép- óh ifjúsági

könvtár (794)..................  —
Marosssontmihály.
792. Népkönyvtár (7 9 5 )....  432
Marosujvir.
793. Az olvasókör könyvtára

(796) ................................ _
Marosvásárhely.
794. Az ev. ref. főgimnázium

könyvtára (797)............ —
795. A gróf Teleki-család

könyvtára (798)............ 433
796. A kaszinó könyvtára

(799) ................................ 434
797. A róna. kath. főgimná

zium könyvtára (800) —
Marosvées.
798. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (801).............-433
Maskova.
799. Iskolai és népkönyvtár

(8 0 2 ) .................................436
Mátészalka.
800. A polgári kaszinó könyv

tára (803).......................  —
Mátraballa.
801. Iskolai és népkönyvtár

(804) ................................ —
Medgyes.
802. Az ág. ev. főgimnázium

könyvtára (803).............  —
803. A magyar kaszinó köny v

tára (806).......................  438
Mencshely.
804. A I>. K. E. vándor

könyvtára (807).............  —
MesztegnyŐ.
805. A r. kath. kör könyv

tára (808).......................  —

Mező bánd.
806. A Mezóbánd és vidéki

olasó-egylet könyvtára 
(809) ................................ 439

807. Népkönyvtár (810) . . . .  —

Motőbergeuyo. Lap
808. Népkönyvtár (811)... . -439
Mezösámzond.
809. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (812).............  440
Mezötárkány.
810. Községi népkönyvtár

(8 1 3 )................................ —
Mezőtúr.
811. Az ev. ref. főgimnázium

könyvtára (814).............  —
812. A felsőrészt polgári ol

vasó-kör könyvtára (815 442
813. A liidszegi olvasótárs.

könyvtára (816).............■ —
814. A közp. olvasó-egylet

könyvtára (817).............  —
815. A in. kir. állami felsőbb

leányiskola könyvtára 
(8 1 8 ) ................................ _

816. Városi népkönyvt. (819) 443
Mezövár.
817. Iskolai könyvtár (820) —
818. Közs. népkönyvt. (821) 444
Mlkefalva.
819. Népkönyvtár (822)___  —
Mikótalva.
820. Népkönyvtár (823))___  —

Mindszenti
821. A 48-ns kör könyvtára

(824) ................................ —

Miriszló.
822. Közs. népkönyvtár (825) 445 

Mizkolez.
823. Az ágost. hitv. ev. egy

ház nyilvános közkönyv
tára (826)........................ —

824. A borsodmegyei g&sd. 
egyesület könyvt. (827) 446

825. Az ev. ref. főgimnázium
könyvtára (829).............  447

826. A kir. kath. gimnázium
könyvtára (830).............  448

827. A m. kir. állami felső
keresk. iskola könyv- . 
tára (831).......................  —

828. A mezőgazdák társas
egyletének könyvt. (832) 449

829. A nemzeti kaszinó
könyvtára (833).............  —
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830. A tiasánlnneni ev. ref. •
egyházkerület felsőbb 
leányiskolájának könyv
tára  (834)......................... 449

Móes.
831. Ifjúsági és E. M. K. E.

könyvtár (83ő)..................450
Modor.
832. A m. kir. állatni tanító

képző-intézet könyvtára 
(836) .................................  451.

Miskolci. (Folytatás.) Lap

Moha.
,833. Népkönyvtár (837.)___  —

Mohács.
834. Az iparosok olvasóköré

nek könyvtára (838).— 452
835. A kaszinó - együtt let

könyvtára (839)............. —
836. Népkönyvtár (840)___  -
837. A Szent - Ferencz - rend

kolostorának könyvtára 
(8 4 1 ) ............    453

Monor.
838. Az egyesült kaszinó és

kör könyvtára (842) . .  —

Mór.
839. A kapuezinus-rend kolos

torának könyvtára (843) —
840. Nép-, iskolai és tanítói

könyvtár (844)...............  —
841. A társaskör könyvtára

(845) ................................ 454

Munkács.
342. A beregmegyei általános 

tanító-egyesület könyv
tára  (846).......................  —

843. A rn. kir. állami fő- . 
gimnázium könyvtára
(847) ................................ —

Muraszombat.
844. A kaszinó könyvtára

(848) ................................ 455
845. Népkönyvtár (8 4 9 )....  456
846. A D. K. E. vándorkönyv

tára  (850).......................  —

Mazsna.
847. Az E. A I..K . E. nép

könyvtára (851)............. —

848. A lemezhengergyári fel
ügyeld- és munkás-sze
mélyzet olvasó-egyleté
nek könyvtára (852)... 457

849. Népkönyvtár (853)___ . —
Nagyin-
850. A könyvtáregylet könyv

tára (854).......................  —
851. Tanítói könyvtár (855) 458
Nagybánya.
852. A kaszinó könyvtára ‘

(8 5 6 )................................ —
853. A kath. legény egyesület *

könyvtára (857).............  —
854. A ni. kir. állami főglm- ' 

názlum könyvtára (858) 459
855. A minorita-rendház

könyvtára (859).............  460
856. Népkönyvtár (860)___ . —
857. A polgári olvasókör

könyvtára (861).............  —
858. A városi múzeum könyv

N Adasd. Lap

tára ( 8 6 2 ) . . . . . . . . ..........461
Nagybeeskerek.
859. A délmagyarországi ta 

nító-egy let fiókjának 
könyvtára (863)............. 463

860. A kegyes-tanttórend
házi könyvtára (864).. —

861. A községi főgimnázium
könyvtára (865).............  —

862. A ni. kir áll. felső keres
kedelmi iskola könyv
tára Í8Ő6).......................  464

863. A torontálvármegyei
gazdasági egyes, könyv
tára (867).......................  —

864. A toront álmegyei magy.
közművelődési egylet 
könyvtára (868).............  465

Nagybittse.
865. Az olvasókör könyvtára

(869) ................................ —

Nagybocskó.
866. Az olvasókör könyvtára

(870) ................................  —

Nagyborosnyó.
867. Az olvasó-egylet könyv

tára  (871)........................ 466

Nagybuttyin.
868. A kaszinó könyvt. (872) —
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N agjeupeténj. Lap
869. A F. M. K. E. Könyvtára

(8 7 3 )................................  466

Nagydisznód.
870. Az ág. ev. felső nép

iskola tanítói és álta
lános könyvtára (874) 467

Nagyenyed.
871. A Bethlcn-kollégium

könyvtára (875).............  —
872. Az iparos önképzőkör

könyvtára (876).............  469
873. A kaszinó könyvtára

(8 7 7 ) ................................ -
874. A minorita-rendház

könyvtára (878).............  470

Nagyanya.
875. A kath. olvasókör nép

könyvtára (879).............  —

Nagyfain.
876. A F. M. K. E. nép

könyvtára (880).............  —

Nagyigmánd.
877. Községi népkönyvtár

(8 8 1 )................................  471

Nagyilonda.
878. A magyar olvasó-egylet

könyvtára (882).............  —

Nagyiván.
879. Iskolai és népkönyvtár

(883) ................................ —

Nagykálló.
880. Ev. ref. nép- és ifjúsági

könyvtár (884)...............  472
881. A kaszinó könyvtára

(8 8 5 ) ................................ —

Nagykanizsa.
882. A felső kereskedelmi

iskola könyvtára (886) —
883. A kaszinó könyvtára

(8 8 7 )................................ 473
884. A kegyes-tanítórend

házi könyvtára (888)... —
885. A községi kath. főgim

názium könyvtára (889) —
886. A Szent-Ferencz-rend

kolostorának könyvtára 
(8 9 0 )................................  474

887. A kaszinó könyvtára
(8 9 1 ) ................................ 474

888. A kegyes-tanitórend

Nagy-Károly. Lap

u u i  K ua jrvuua \ova j. . . —
889. A kegyes-taní tórend

kath. főgimnáziumának 
könyvtára (893).............  475

890. A r. kath. legényegylet
könyvtára (894)............. 476

891. Szatmár várni, múzeu
mának könyvtára (895) —

NagyUkinda.
892. A kaszinó könyvtára

(8 9 6 ) ................................ 477
893. A m. klr. állami főgim

názium könyvtára (897) —
894. Szerb iskolai könyvtár

(8 9 8 )................................ —

Nagykoszmály.
895. A F. M. K. E. nép

könyvtára (899)............. 478

Nagykőrös.
896. Az ev. ref. főgimnázium

könyvtára (900).............  —
897. A kertészeti egylet

könyvtára (901).............  479
898. A nagykőrösi és duna- 

melióki ev. ref. tan ító
képző-intézet könyvtára
(9 0 2 )  ..............................  480

899. A polgári kör könyvtára
(9 0 3 )  ..............................  431

900. A városi kaszinó könyv
tára  (904)........................ -

N agykonmadaras.
901. Ev. ref. egyházi nép

könyvtár (905)...............  —

Nagykttrfi.
902. Községi iskolai és nép

könyvtár (906)...............  482

Nagyiéta.
903. Az olvasó-egylet könyv

tára  (907)........................ —

Nagymihály.
904. A kaszinó- és olvasó-

egylet könyvtára (908) —
Nagyölves.

5. Az E. M. K. E. kftnyv- 
90tára (909).......................... 483
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906. Kath. könyvtár.(910).. 483
907. Nép- és ifjúsági könyv

tár (911).......................... —
Nagypeztyéa.
908. Az olvasókör népkönyv

tára  (912).......................  —
Nagyfádé.
909. Népkönyvtár (913)_____ 484
910. A r. katb. iskola könyv

tára  (914).......................  —

NagyrÖcze.
911. A m. kir. áll. polgári és

felső kereskedelmi iskola 
könyvtára (915).............  —

912. A társalgó- és olvasó
egylet könyvtára (916) 485

Nagysnrány.
913. A F. M. K. £ . nép

könyvtára (917).............  —

Nagyszalonta.
914. A kaszinó könyvtára

(9 1 8 )................................ 486
915. A kereskedők társas

körének könyvtára (919) —
916. A községi gimnázium

könyvtára (920).............  —
917. Az olvasó-egylet könyv

tára  (921).......................  487

Nagy sieken.
918. Az ág. ev. tanítóképző-

intézet könyvtára (922) —
919. A báró Bruckenthal- 

mflzeum könyvtára (923) 488
920. Az erdélyi természet-

tudományi egyesület 
múzeumának könyv
tára (925).......................  490

921. Az erdélyi szász gazda
sági egyesület könyv
tára  (926).......................  492

922. A gör. kel. román fó- 
egy ház megye szeminá
riumának könyvt. (927) 493

923. A m. kir. állami főgim
názium könyvtára (92*) —

924. A Magyarország erdélyi
részeiben levő ág. hitv. 
evang. országos egyház 
könyvtára (929).............  495

925. A magyar polgári kör
könyvtára (930)............. —

926. Népkönyvtár (931)----- 496

Nagyperkáta. Lap
927. A polgárt és iparos

egylet könyvtára (932) 496
928. A r. kath. tanító-egylet

könyvtára (933)............. —
929. A román irodalmi és

közművelődési egyesület 
könyvtára (934).............  —

Nagyszéesény.
930. A Szent-Ferencz-rend

kolostorának könyvtára 
(9 3 6 ) ................................ 497

Nagyszombat.
931. A kath. főgimnázium

könyvtára (937).............  498
932. A magyar közművelő

dési egyesület könyv
tára  (938).......................  499

933. Az Orsolya-szüzek ta 
nítónőképző intézetének 
könyvtára (939).............  500

934. A Szent-Feroncz-rend
kolostorának könyv
tára  (940).......................  —

Nagytálya.
935. A r. kath. iskola könyv

tára (9 4 1 ).....................  501
Nagytapolezány.
936. A F. M. K. E. ifjúsági

könyvtára (942).............  —
937. A F. M. K. E. nép

könyvtára. (943)........... —
Nagyteremig.
938. Tanítói, ifjúsági és nép

könyvtár (944)...............  —

Nagy-Várad.
939. A biharmegyei gazda

sági egyesület könyv
tára  (945).......................  502

940. A biharmegyei és nagy
váradi régészeti és tö r
ténelmi egylet múzeu
mának könyvtára (946) —•

941. A felső kereskedelmi 
iskola könyvtára (947) 504

942. Az iparoskör könyvtára
(9 4 8 )................................ —

943. Az ipartestületi ifjúság
önképző-egy létének 
könyvtára (959).............  —

944. A kir. kath. jogakadémia
könyvtára (950).............  505

945. A latin szertárt, püspöki
könyvtár (951)...............  —

Nagyszeben. (Folytatás.! Lap
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Nagy-Várad. (Folytatás) Lap 
946. A ni. kir. állami íőreAl-

fekola könyvtára (952) 506 
1)47. A p o lg á ri kör könyv

tára  (953).......................  507
918. A premontreiek katb. fő- 

gimnáziumának könyv
tára (954).......................  —

■949. A Szigligeti-társaság
könyvtára (955).............  508

950. Újvárosi népkönyvtár
(9 5 6 )................................ 509

951. Váraljai népkönyvtár
(957) ................................ —

Nagyzerind.
952. Iskolai könyvtár (958) —
Nagyzsim.
953. Az olvasó-egylet könyv

tára  (959).......................  510
lapkor.
954. Nép- és ifjúsági könyv

tár (900).........................  —
Naszód.
955. Az alapítvány! főgim-

náziuiu könyvtára (961) —
956. A magyar társalkodó- 

egylet könyvtára (962) 511
Nemesbori.
957. A F. M. K. E. nép

könyvtára (963)............. 512
Nemssmagasi.
958. Népkönyvtár (964)___  —
Nemes vid.
959. Róni. kath. népkönyv

tár (965).........................  —
Németbogsán.
960. A kaszinó-egylet könyv

tára (966).......................  513
961. A közkönyvtár- és mú

zeum-egyesület nép
könyvtára (9671  —

Németialva.
962. A F. M. K. E. nép

könyvtára (968).............  —
Németajvár.
963. A Szent-Ferencz-rend

kolostorának könyv
tára (969).......................  514

Nikincze.
961. Az ev. ref. egyház nép

könyvtára (9 70 >........ ....

Nyárádszereda. Lap
965. Állami iskolai könyvtár

(9 7 1 ) .................................. A l i
Nyén.
966. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (972).............  515
Nyírbátor.
967. A kaszinó-egylet könyv

tára (973).......................  —
968. Közs. népkönyvtár (974) —
969. A minorita-rend ház

könyvtára (975).............  516
Nyíregyháza.
970. Az ág. cvang. tanitókör

könyvtára (976).............  —
971. Az áll. segélyezett ág.

evang. főgimnázium 
könyvtára (977).............  —

972. Az iparos ifjúság ön-
képző-egylétének könyv
tára (978).......................  518

973. A kaszinó-egylet könyv
tára (979).......................  —

974. A kereskedő ifjak egy
letének könyvtára (980) —

975. A polgári olvasó-egylet
könyvtára (981).............  519

976. Törvényhatósági köz
könyvtár (983)...............  920

Nyitra.
977. Az egyházmegyei könyv

tár (984).......................... —
978. A F. M. K. E. ifjúsági

könyvtára (985) ........... 521
979. A F. M. K. E. nép

könyvtára (986).............  —
980. A gazdasági egyesület

könyvtára (987).............  522
981. A kegyes-tanttórend

házi könyvtára (988).. —
982. A kegyes - tanitórend

kath. főgimnáziumának 
könyvtára (989).............  —

983. A nyitramegyei szabad
elvű pártkör és kaszinó 
könyvtára (991).............  524

984. A püspöki nagyobb pap
nevelő-intézet könyv
tára (992)........................ —

985. A róni. kath. felsőbb
leányiskola könyvtára 
(9 9 3 )................................ 525

Nyitraiv&nka.
986. A F. M. K. K. nép

könyvtára (994).............  —
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Óbars. Lap
987. A K. M. K. E. nép

könyvtára (995).............  526
Óbeese.
988. A magyar népkör könyv

tára  (996) .....................  —
Óbezzenyő.
989. Iskolai könyvtár (997) —
Ódombovár.
990. A I). K. E. népkönyv

tára  (99K).......................  527
Odvoz.
991. Ifjúsági könyvtár (999) —
Ottenbánya.
992. Az E. M. K. K. nép

könyvtára (1000)........... —
Ollasenioza.
993. Ifjúsági könyvtár (1001) 528
Ókanizsa.
994. A gazdakör könyvtára

( 1002 ) ..................................... -

Ókécske.
995. Iskolai könyvtár (1003) —
Oklánd.
996. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1004)........... 529
Okolioznó.
997. A Szent-Ferenez-rend

kolostorának könyvtára 
(1005) .............................. —

Oláhtoplicza.
998. Ifjúsági könyvtár (1006) —
Ómoravioza.
999. Az olvasókör könyvtára

(1007)   530
1000. A polgári kör könyv

tára  (1008)......................  —
Ópanlis.
1001. Nép-ért ifjúsági könnv-

tára (1009)...................  —

Oravioza.
1002. Az Arany-kör könyv

tára  (1010)...................  —
Orlát.
1003. Népkönyvtár (1011).. 531

Orozháza. ^ Lap
1004. Az iparos ifjak önképzó 

egyletének könyvtára
(1012) ................................ 531

1005. A kaszinó könyvtára
(1013) ............................ 532

1006. A kereskedő ifjak egy
letének könyvtárat 1014) —

1007. A polgári olvasókör
könyvtára (1015)......... —

Orsóvá.
1008. A kereskedő ifjúság

egy létének köny v t ára 
(1016) ...........................  533

Ősévé.
1009. Népkönyvtár (1017).. —
Ottlaka.
1010. Római kath. iskulai

könyvtár (1018)........... —
Óvár.
1011. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1019)......... —
Ózd.
1012. A gyári felügyelő- és

munkásszemélyzet ol
vasó egyletének könyv
tára (1020)...................  534

1013. A tirtzti kaszinó könyv
tára (1021)...................  —

Ördöflkeresstar.
1014. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1022)......... —
Páké.
1015. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1023)......... —

Palotailva.
1016. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1024)......... 535

Panosova.
1017. A m. kir. állami felsőbb

kereskedelmi iskola 
könyvtára (1025)......... —

1018. A in. kir. állami fő
gimnázium könyvtára 
(1026)............................ 53(4

1019. Népkönyvtár (1027).. 537

Pannonhalma.
1020. A Szent-Benedek-rend

közp. könyvtára (1028) —
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Pap. Lap
1021. Községi népkönyvtár

(1029) ............................ 539

Pápa.
1022. Az ev. ref. főiskola

könyvtára (1030)......... —
1023. A Jókai-kör könyvtára

(1 0 3 1 ) .......................... 541
1024. A kaszinó könyvtára

(1032) ...........................  —
1025. A katb. kör könyvtára

(1 0 3 3 ) .......................... 542
1020. A kereskedelmi ifjú

ság önképzó - körének
könyvtára (1034)......... —

1027. A m. kir. állami tan ít6-
képzó-lntézet könyv
tára (1035)..................  —

1028. A polgári kör könyv
tára (1036)..................  543

1029. A tízent-Benedek-rend
gimnáziumának könyv
tára (1037)..................  —

1030. A tízent-Ferencz-rend
kolostorának könyv
tára (1038)..................  544

Papolez.
1031. Iskolai könyvtár (1039) 545
1032. Népkönyvtár (1040).. —

Páva.
1033. Protestáns egyházi

népkönyvtár (1041).. —

Péez.
1034. A czisztcrczi-rend kath.

főgimnáziumának 
könyvtára (1042)......... —

1035. A kereskedelmi és ipar
kamara könyvtára
(1043)   547

1036. A m. kir. állami fő
reáliskola könyvtára
(1044) ............................ —

1037. A nemzeti . kaszinó
könyvtára (1045)......... 548

1038. A polgári kaszinó
könyvtára (1046)......... 549

1039. A Porges-féle felső
kereskedelmi Iskola 
könyvtára (1047)......... —

1040. A püspöki jogliczcum
könyvtára (1048)......... —

1041. A püspöki könyvtár
(1049)............................ 550

1042. A püspöki tanítóképző-
intézet könyvtárat 1050) —

1043. A róm. kath. tanítónő-
képzőintézet könyv
tára  (1051).....................  551

1044. A városi múzeum
könyvtára (1052)......... 552

Péesvirad.
1045. Az iparos olvasókör

könyvtára (1053)......... 554

Pées. (Folytatás.) Lap

Pelsőez.
1046. Az ev. ref. egyház

Iskolai ős népkönyv
tára  (1054)...................  —

Pénzezknt.
1047. Az ifjúsági egyesület

népkönyvtára (1055).. —
Perjámos.
1048. Római kath. iskolai

könyvtár (1056)........... 555
Perlak.
1049. Népkönyvtár (1057).. —
Perlasx.
1050. Népiskolai könyvtár

(1058) ............................ —
Pészak.
1051. Községi iskolai könyv

tár (1059)...................... 556
Péteri.
1052. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1060)......... —
Petrozsény.
1053. Az áll. segélyezett köz

ségi algimnázium 
könyvtára (1061)......... —

1054. A bányatiszti kaszinó
könyvtára -(1062)____ 557

1055. A kaszinó könyvtára
(1063) ............................ —

1056. Népkönyvtár (1064).. —
Pisldtelep.
1057. Állami iskolai könyv

tár (1065).....................  558
Podolin.
1058. A kegyes-tanitórend

kath. algimnáziumá
nak könyvtára (1066) —

Pográny.
1059. A F. M. K. E. nép

k ö n y v tá ra  (1067)......... 559
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Popvád. Lap
1060. A magyarországi K ár

pát-egyesület múzeu
mának könyvtára 
(1068)............................ 559

Poroszló.
1061. Bv. reform. iskolai

könyvtár (1069)........... 5G1

Pozsony.
1062. Az ág. evang. egyház-

község liezeumának 
könyvtára (1070)......... —

1063. A felsó kereskedelmi 
iskola könyvtára (1071) 563

1064. A kaszinó könyvtára
(1072) ...........................  564

1065. A katonai tudom á
nyos és kaszinó-egylet 
könyvtára (1073)___  —

1066. A kereskedelmi és ipar
kamara könyvtára 
(1074) ...........................  -

1067. A kir. jogakadémia
könyvtára (1075)......... —

1068. A kir. kath. főgim
názium könyvtára
(1076) .....................  565

1069. A m. kir. állami felsőbb 
leányiskola könyvtára
(1077) .....................  566

1070. A m. kir. állami főreál
iskola könyvtára (1078) 567

1071. A.m. kir. állami tanító-
nőképzó-intézet könyv
tára (1079)...................  568

1072. Az orvos- és természet -
tudományi egyesület 
könyvtára (1080)......... —

1073. A pozsonyi prépostság
könyvtára (1081)......... 570

1074. A pozsonyi társas káp
talan könyvtára (1082) —

1075. Schulpe György mun
káskönyvtára (1083).. —

1076. A Szent-Ferencz-rend
tartom ányi könyvtára 
(1084) ...........................  571

1077. A Szent-István-olvasó
kör könyvtára (1085) —

1078. A Szent-Orsolya-rendi
apáczák r. katholikus 
taxiit ón őképz őj ének 
könyvtára (1086)......... —

1079. A Toldy-kör könyvtára
(1087) ...........................  572

1080. Városi közkönyvtár
(1088) ...........................  573

1081. A kegyen tani tórend 
házi könyvtára (1090) 576

1082. A kegyes-tan!tórend
kath. gimnáziumának 
könyvtára (1091)......... —

Pri vigye.
1083. A F. M. K. E. köz

könyvtára (1092)......... —
1084. A kegyes-tanítórend

kath. algimnáziumának 
könyvtára (1093)......... —

Pruazka.
1085. A Szent-Ferencz-rend 

kolostorának könyv

Pozsonyszentgyörgy. Lap

tára (1094)...................  577
pasid.
1086. Katholikus népkönyv

tár (1095).....................  578
Püspökladány.
1087. Az ev. ref. egyház nép

könyvtára (1096)......... —

Pusztakalán.
1088. Az állami iskola nép

könyvtára (1097)......... —
Rádvány.
1089. Az olvasó-egylet könyv

tára (1098)...................  579
Rahó.
1090. Az olvasókör könyv

tára  (1099)...................  —

Rákospalota.
1091. A Wágner-féle nyilv. fő

gimnázium könyvtára 
(1100) ............................ 580

Réeso.
1092. Népkönyvtár (1101).. —

Remeteazeg.
1093. Az állami Iskola könyv

tára (1102)...................  581

Rosiezabáaya.
1094. A kaszinó könyvtára

(1103) ............................ -
Rétfala.
1095. Állami iskolai könyv

tá r  (1104).....................  —
1096. Népkönyvtár (1105).. 582
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Réty. Lap
1097. Népkönyvtár (1106).. 582

Rimaszombat.
1098. Az egyesült protestáns

főgimnázium könyv
tára  (1107)..........  —

1099. A gömör—kiahontvár- 
megyei gazdasági egye
sület könyvtára (1108) 584

1100. A ffömörvArmeffycl m ú
zeum könyvt ára (1109) —

1101. A polgári olvasókör
könyvtára (1110). 586

Rinyaojlak.
1102. Kv. ref. iskolai könyv

tár (1111)............. —

Rózsaszentmárton.
1103. Népkönyvtár (1112).. 587

Rozsnyó.
1104. Az ág. ev. főgimnázium

könyvtára (1113)......... —
1105. A polgári társalgási 

egylet- könyvtárat 1114) 588
1106. A prémontrviek kath.

főgimnáziumának 
könyvtára (1115)......... —

1107. A püspöki könyvtár
1116)...............................589

1108. A püspöki papnevelő- 
intézet könyvtára (117) 590

1109. A társalgási egylet
könyvtára (1118).........   —

Sáp.
1110. Egyesült népkönyvtár

és olvasókör (1119)... —

Salgótarján.
1111. A F. M. K. K. nép

könyvtára (1120)......... 591
1112. A felügyelő- és munkás- 

személyzet olvasó-egy
letének könyvtára(112I) —

1113. A kaszinő - egyesület
köny vt ára (1122)......... —

Sámzonhixa.
1114. A F. M. K. K. nép

könyvtára (1123)......... 592

Sándorháx*.
1116. A községi iskola könyv

tára  (1124)...................  —

1116. Az ifjúsági olvasókör
könyvtára (1125)..........  592

1117. A ref. egyház könyv
tára  (1126)..................... 593

Sárbogárd. Lap

Sáromberke.
1118. Ifjftsági és népkönyv 

tár (1127).....................
Sárospatak.
1119. Az cv. ref. főiskola

könyvtára (1128)......... —
1120. A iu. kir. állami tanító

képző-intézet könyv
tára  (1129)...................  505

1121. A polgári kaszinő
könyvtára (1130)......... 506

Sárvár.
1122. Ev. gyülekezeti könyv

tár (1131).....................  —
Sátoraljaújhely.
1123. A kegycs-tanítórend

házi könyvtára (1132) —
1124. A kegyes-tanltórend

kuth. főgimnáziumának 
könyvtára (1133)......... —

1125. A városi kaszinó
könyvtára (1134)......... 597

Segesvár.
1126. Az Ag. ev. főgirnn. 

könyvtára (1 1 3 5 ) .. .. .  598
1127. A magyar kaszinó

könyvtára (1136)......... —
1128. A magyar polgári kör

könyvtára (1137)......... —
Sellenberk.
1129. Népkönyvtár (1139).. 509 
Sellye.
1130. A bárányascllyei ka

szinó könyvtára (1140) 600

Selmecsbánya.
1131. Az ág. hitv. evaug.

liczeuini főgimnázium 
könyvtára (1141).........  —

1132. A kaszinó-egylet könyv
tára (1142)...................  601

1133. A kegyos-tanitórend
házi könyvtára (1143) —

1134. A kir. kat-h. nagy gim
názium könyvtárad 144) 602

1136. A m. kir. bányászati 
óe erdészeti akadémia 
könyvtára (1146).........  605
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Selmoosbánya. (Folytatás.) Lap
1136. A magyar olvasó-

egyesület könyvtára 
(1146)............................ 603

1137. Népkönyvtár (1147).. —
1138. A városi múzeum

könyvtára (1148)......... 604
Sempte.
1139. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1149)......... —
Sepsibodok.
1140. Az olvasó-egylet könyv-

tára  (1150)...................  605
Sepsissentgyörgy.
1141. Az áll. segélyezett ev.

ref. székely Mikó-kollé- 
gium könyvtára (1161) —

1142. A m. kir. áll. tan ító
képző könyvtára (1152) 606

1143. A székely nemzeti m ú
zeum könyvtára (1153) —

Sepsissentiván.
1144. Győrffy-olvasó-egylet 

és kölcsönkönyvtár
(1154)............................ 610

Sepsizzentkirály.
1145. Az állami iskola könyv

tára  (1155)...................  611

Siklós.
1146. Az ellenzéki kör könyv

tára  (1156)...................  —
1147. Az iparos-ifjak ön-

képz ő-egy létének 
könyvtára (1157)......... —

1148. Az iparos olvasókör
könyvtára (1158)......... 612

1149. A társaskör könyvtára
(1159) ............................ —

Simontornya.
1150. A kaszinó könyvtára

(1160) ............................ —

Simonyi.
1151. Népkönyvtár (1161).. 613 

Sírok.
1152. Népkönyvtár (1162).. -

Sólyomkö.
1153. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1163).........  —

Magyar Minerva III . évf.

1154. Községi népkönyvtár
(11Ó4)............................ 613

Soponya.
1155. Népkönyvtár (1165).. 614 
Sopornya.
1156. A F. M. K. B. nép

könyvtára (1166) . . . . .  —
Sopron.
1157. Az ág. h. ev. egyház-

kerület liczeumának 
könyvtára (1167)......... —

1158. Az ág. hitv. evang.
tanítóképző könyvtára 
(1168)............................ 616

1159. Az irodalmi és művé
szeti kör könyvtára 
(1169) ............................ —

1160. A kaszinó-egyesület
könyvtára (1170)......... —

1161. A kath. olvasó-egye
sület könyvtára (1171) 617

1162. A kerületi kereskedelmi
és iparkamara könyv
tára  (1172)...................  —

1163. A L&hne-féle nyilvános
főgimnázium könyv
tára  (1173)...................  —

1164. A m. kir. állami fó
ré áliskola k ö n y v tára .. 
(1 1 7 4 )............................ 618

1165. A m. kir. állami felső
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Udvard.
1384. Népkönyvtár (1395).. -
Újbánya.
1385. A kaszinó-egylet könyv

tára (1396)...................  —
1386. Népkönyvtár (1397).. 734
Ujegyháia.
1387. Népkönyvtár (1398).. -
Ujhely.
1388. Iskolai könyvtár (1399) —
Ujkéeske.
1389. Az olvasókör könyv

tára (1400)...................  735
Ujlörinozíalva.
1390. Róm. kath. iskolai és

népkönyvtár (1401)... —

Ujsxentanna.
1391. A polgári olvasókör

könyvtára (1402)......... —

Ujverbáss.
1392. Az áll. segélyezett köz

ségi algimnázium 
könyvtára (1403)......... 736

1393. A kaszinó könyvtála
(1404) ..........................  -

Újvidék.
1394. A gör. kel. szerb fő

gimnázium könyvtára
(1405) ..........................  737

1395. A kir. kath. magyar fő
gimnázium könyvtára
(1406) ...........................  —

1396. A szerb felsőbb leány
iskola könyvtára (1407) 738

Ungvár.
1397. A gör. kath. tanító

képző-intézet könyv
tára (1408)...................  739

1398. A kir. katholikus fő
gimnázium könyvtára 
(1409)...........................  740
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Ungvár. (Folytatás.) Lap
1399. A m. kir. állami reál- 

iskola könyvtára (1410) 741
1400. A munkácsi gör. katli.

püspökség könyvtára 
(1411^............................  742

1401. Népkönyvtár (1412).. —
1402. A püspöki papneveló-

intézet könyvt. (1413) —
1403. A társaskör könyvtára

(1414) ...............................743
Uzdiszentpéter.
1404. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1415)......... —
Ünnény.
1405. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1416)......... —
Vác*.
1406. Az egyesült kaszinókor

könyvtára (1417)......... 744
1407. Az első általános Ipar

társulat könyvtára 
(1418)............................ —

1408. A kegyes'-tanitórend
házi könyvtára (1419) —

1409. A kegyes-tani tórend 
kath. főgimnáziumának
könyvtára (1420)......... 745

1410. A püspöki és egyház
megyei könyvtár (1421)

1411. A siketnémák kir. orsz.
intézetének könyvtára 
(1422) ............................ 746

1412. A váczi múzeum könyv
tára (1423)...................  747

Vadász.
1413. Ev. ref. iskolai könyv

tár (1424) ...................  748
1414. Népkönyvtár (1425).. —
Vágsellye.
1415. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1426)......... —
Vágsz ered.
1416. Népkönyvtár (1427).. 749
Vágnjhely.
1417. Az áll. segélyezett izr.

alreáliskola könyvtára 
(1428) ...........................  —

1418. A F. M. K. E. nép
könyvtára (1429)......... 750

Vaiszló.
1419. Az olvasó-egylet könyv -

tára (1430)...................  —

Vajdahunyad. Lap
1420. Ifjúsági és népkönyv

tár (1431).....................  750
Vajdaszentivány.
1421. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1432).........  751
Vajk.
1422. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1433)......... —
Vámosgyörk.
1423. Iskolai és népkönyvtár

(1434) ............................ —
Vanyarcz.
1424. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1435)......... 752
Varannó.
1425. A kaszinó és olvasó-

egylet könyvtárai 1436) —
Vargyas.
1426. Az E. M. K. E. nép

könyvtára (1437)......... —
Városhodász.
1427. Iskolai könyvtár (1438) 753
1428. Népkönyvtár (1439).. —
Városlöd.
1429. Népkönyvtár (1440).. —
Várpalota.
1430. Az Iparos olvasókör

könyvtára (1441)......... —
Vasvár.
1431. Az ifjúsági kör könyv

tára (1442)...................  754
1432. Községi népkönyvtár

(1443) .......................... -
Vedresábrány.
1433. Községi népkönyvtár

(1444) .......................... —
Végvár.
1434. Az olvasó-egylet könyv

tára (1445)...................  755
Velencze.
1435. A vértesaljai ev. ref.

egyházmegye könyv
tára (1446)...................  -

Verbó.
1436. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1447)......... —
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1437. Az E. M. K . E. könyv
tára (1448).................. 756

Versese.
1438. A  kaszinó könyvtára

(1449) .........................  —
1439. A  magy. kir. állami fő- 

reáliskola könyvtára
(1450) .........................  • _

1440. Város! nyilvános könyv

V eresp a tak . L ap

tár (1451)...................  757

Veszprém.
1441. Az alsóváros-jeruzsá -

Jemhegyi Petőfi-kör
könyvtára (1453)........ 759

1442. Az iparos-ifjak önképző 
körének könyvtára
(1454)..............; .........  —

1443. A  kegyes-tanítórend
kath. főgimnáziumának 
könyvtára (1455)........  —

1444. A  m. kir. állami felső
kereskedelmi iskola 
könyvtára (1456)........  760

1445. A  püspöki papnevelő
intézet könyvtára 
(1457) .........................  —

1446. A  róm. katholikus kör
könyvtára (1458)........  761

1447. A  Szent-Ferenez-rend
kolostorának könyv
tára (1459) .................. —

1448. A  vármegyei múzeum
könyvtára (1460)........  —

Vörösmart. Lap
1455. Az olvasókör könyv

tára (1467).................. 761
Zágon.
1456. Népkönyvtár (1468).. —

Zagyvaszentjakab.
1457. Községi népkönyvtár

(1469) ........................ 765

Zajkány.
1458. Állami iskolai könyvtár

(1470) ............................  -

Zalaapáti.
1459. A pannonhalmi Szent -

Benedek-rend zalavári 
apátságénak könyv
tára (1471).................. —

Zala-Egerszeg.
1460. A  gazdasági egyesület

könyvtára (1472)........  766
1461. A  m. kir. állami felső

kereskedelmi iskola 
könyvtára (1473)........  —

1462. A  ni. kir. állami fő
gimnázium könyvtára 
(1474) .......................... —

Zalamihályfa.
1463. Népkönyvtár (1475).. 767 

Zalatna.
1464. Népkönyvtár (1476).. 768

Vilmyeperessény.
1449. A  F . M. K . E. ifjúsági

könyvtára (1461)........  762

Vinga.
1450. A  társaskör könyvtára

(1462).........................  7 63

Visk.
1451. Népkönyvtár (1463).. —

V isonta .
1452. A  róm. kath. iskola

népkönyvtára (1464).. —

V ízakna.
1453. Á llam i iskolai könyvtár

(1465) .......................... —

V ízvár.
454. Vándorkönyvtár (1466) 764

Zaránk.
1465. Népkönyvtár (1477).. —
Zenta.
1466. A  gazdakör könyvtára

(1478) .......................... _
1467. A  kereskedóifjakegylé

tének könyvtára (1479) 769
1468. A  községi főgimnázium

könyvtára (1480)........  —
1469. A  népkör könyvtára

(1481)..........................  770

Zetelaka.
1470. Iskolai és népkönyvtár

Zilah.
1471. Állami iskolai nép-

könyvtár (1483)..........  771
1472. Az áll. segélyezett ev.

reform. főgimnázium 
könyvtára (1484)... _
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Zilált. (Folytatás.) Lap
1473- A kaszinó könyvtára

(1485) ........................  772
1474. A szilágymegyei tanító

testület könyvtára
(1486) .........................  773

Zirci.
1475. A cziszterczi apátság

könyvtára (1487)........

Znióváralja.
1476. A m. kir. állami tanltó-

képz <5-intézet könyv
tára (1488)..................

Zólyom.
1477. A F. M. K . E. nép

könyvtára (1489)........ 774
1478. Népkönyvtár (1490).. —

Zólyomlipcse.
1479. A F. M. K. E. nép

könyvtára (1491)........ 775

Zombor.
1480. A bács - bodrogrvrár

megyei történelmi tár
sulat m űzeurn áriak
könyvtára (1492)........

1481. A m. kir. áll. főgim
názium könyvtára
(1493) .........................  776

1482. A városi felső keres
kedelmi iskola könyv
tára (1494).................. 777

1483. A városi könyvtár
(1495) .........................  —

Zsibó.
1484. A kaszinó könyvtára

(1496) .........................  778

Zsolna.
1485. Népkönyvtár (1497).. 779 

Abrudbánya.
1486. Népkönyvtár (1498) .. 780

Alsórákos.
1487. Az E. M. K. E. nép

könyv tára (1499) . . . .  —

Balázsfalva.
1488. Népkönyvtár (1500) .. 781 

Balmazújváros.
1489. Népkönyvtár(1501) ..  —

Bártla. Lap
1490. Népkönyvtár (1502) ..  781 

Békéscsaba.
1491. Népkönyvtár (1303) . .  —

Bersoviose.
1492. Az állami iskola és

ifjúsági egylet könyv
tára (1504).................. 782

Hajdudorog.
1493. Népkönyvtár (1505) .. —

Kaposvár.
1494. Népkönyvtár (1506) ..  —

Piski telep.
1495. Népkönyvtár (1507) . .  783 

Pomáz.
1496. Vándorkönyvtár (1508) —

Vácz.
1497. Vándorkönyvtár (1509)

B) Brégiséfftárak és ip&r- 
mfhrésseti gy&jtömények.

Arad.
1. A kir. főgimnázium régi

ség-gyűjteménye (38)... 13
2. A Fvölcsey-cgyesület régi

ségtára és ereklyém (i- 
zennitt (39)...................... i>

3. A városi felső kereske
delmi iskola régiséggyüj- 
töménye (43).................. 18

Aranyosmarót.
4. Bars vármegye múzeum

mának régiség-gyűjte
ménye (44)...................... —

Aszód.
5. Az ág. h. ev. gimnázium

régiséggy fi j töménye (48) 20

Balassagyarmat.
6. Xógrád vármegye méze-

urnának régiség-gyűjte
ménye (62)......................  2ö

Balázsfalva.
7. A görög katli. főgliun.

régiség-gyűjteménye (65) 27
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Bártfa. Lap
8. A  m, kir. áli. gimnázium 

régiség-gyűjteménye (73) 30

Békés.
0. Az ev. ref. főgimnázium 

régiség-gyűjteménye (83) 34

Békéscsaba.
10. Az ág. hitv. ev. Rudolf-

főgimnázium régiség- 
gyűjteménye (86) ..........  35

11. A  múzeum-egyesület régi
ségtára és iparművészeti 
gyűjteménye (92)............ 38

Békésgyula.
12. A békés vármegyei köz

művelődési egyesület mú
zeumának régiségtára és 
iparművészeti gyűjtemé
nye (93) .........................  41

Belényes.
13. A gör. kath. főgimnázium

régiség-gyűjteménye (96) 44

Beregszász.
14. A m. királyi állami fő

gimnázium régiség-gyüj - 
teménye(lOO).................. 46

Besztereze.
l ő .  Az ág. ev. főgimnázium

régiséggyüjteménye (105) 48

Beszterczebánya.
16. Az ág. ev. algimnázium

régiséggyüjtöménye (107) 50
17. A kir. kath. főgimnázium

régiséggyüj töménye (110) 51
18. A városi múzeum régiség

tára és iparművészeti 
gyűjteménye (114)........  54

Bonyhád.
19. Az áll. segélyezett ág.

hitv. ev. algimnázium 
régiséggyüj töménye (129) 61

Brád.
20. A gör. kel. gimnázium

régiséggyüj töménye (135) 63

Brassó.
21. Az ág. ev. főgimnázium

és azzal összekötött tan
intézetek régiséggyüj tö
ménye (136)....................

Brassó. (Folytatás.) Lap
22. A  gör. kel. román fő

gimnázium és abreáliskola 
régiséggyüjteménye (139) 66

23. A m. kir. állami f óreál
iskola éremgyűjteménye 
(142)...............................  68

24. A r. kath. főgimnázium
régiséggyüjteménye (144) 69

Budapest.
25. Budapest székes-főváros

múzeumának régiség- 
gyűjteményei (150)........  74

26. A magyar nemzeti mú
zeum érem- és régiségtára 
(162)...............................  97

27. Az orsz. magyar Ipar
művészeti múzeum gyűj
teményei (165)................ 107

28. A Szent-Fcrenoz-rend ko
lostorának régiséggyüjte
ménye (193).................... 121

29. Az ev. ref. főgimnázium 
régiséggyüjteménye (197) 124

30. A IV. kér. kegycsrendi
főgimnázium régiség- 
gyűjteménye (201)..........  126

31. A II. kor. kir. egyetemi 
kath. főgimnázium régi
séggyüj teményc (205)... 128

32. A IV. kér. községi főreál
iskola régiséggyüjteménye 
(210) ...............................  131

33. A V i l i .  kér. községi fő-
reáliskola régiséggyüjte
ménye (211).................... 132

34. Az I. kér. m. k. állami
főgimnázium régiséggyüj- 
töménye (216).................. 135

35. A II. kér. in. k. állami
főrcálisknla régiséggyüj
teménye (219).................. 137

36. A m. k. tanárképzó-inté-
zeti gyakorló-főgimná
zium régiséggyüj töménye 
(229)...............................  144

37. A m. kir. tud. egyetemhez
tartozó érem- és régiség
tár (230).........................  145

38. A vakok budapesti kir. 
országos intézetének régi- • 
séggvüj töménye (24 4)... 160

Csáktornya.
39. A in. k. állami tanító

képző régiséggyüj töménye 
(300)...............................  lvS|64
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Csiksomlyó. Lap
40. A r. kath. főgimn ázim 

régiséggyűjtöménye <307) 184

Csurgó.
41. Az államilag segélyezett 

ev. ref. főgimnázium 
régiséggyűj temónye (322) 190

Czegléd:
42. A  hí. kir. állam i g im ná

zium  régiséggyűj tem ónye 
(327)...............................  193

Debreczen.
43. Az ev. ref felsőbb leány

iskola régiséggyűj teménye 
(332)...............................  195

Dós.
44. A Szolnok-dobokamegyei

irodalmi, történelmi és 
etnográfiai társulat mú
zeumának régiségtára és 
iparművészeti . gyűjte
ménye (346)................... 203

Dóvá,
45. A liunyadmegyei törté

nelmi és régészeti társulat 
múzeumának régiségtára 
és iparművészeti gyűjte
ménye (354)..................  207

46. A m. kir. állami főreál-
iskola régiséggyűjteménye 
(355) ...........   209

Eger.
47. A cziszterezi-rend kath.

főgimnáziumának régiség- 
gyűjteménye (368)..........  214

48. Az érseki liczeum régiség
tára és iparművészeti 
gyűjteménye (370)..........  216

49. A m. kir. állami felsőbb
leányiskola régiséggyűj - 
teményo (372).................. 218

50. A m. kir. állami főreál
iskola régiséggyűj töménye 
(373) ................................ -

Eperjes.
51. Az ág. hitv. ev. egyház

kerület! kollégium régiség- 
gyűjteménye (380)..........  222

52. A  kir. kath. főgimnázium 
régiséggyűjteménye (383) 224

Érsekújvár.
53. A községi kath. fógimn. 

régiséggyüjtcménye (893) 229

Erzsébetváros. Lep
54. A  m. kir. áll. főgimnázium 

régiséggyűjteménye (895) 230

Esztergom.
55. Az áll. segélyezett községi

reáliskola régiséggyűjte
ménye (397).................... 231

56. Az érseki kisded óvónő
képző-intézet régiség- 
gyűjteménye (398)..........  232

57. Az érseki tanítóképző-
intézet régiséggyűj te -
ménye (400) .................. 233

58. Az esztergom-vidéki régé
szeti és történelmi tár
sulat múzeumának régi- 
Héggytijteményo (402)... 235

59. A  főegyházmegyei mú
zeum régiséggyűj teményo 
(403)...............................  236

60. A pannonhalmi Szent- 
Benedek-rend főgimn. 
régiséggyűj töménye (404) 237

61. Simor János biboros her- 
czegprimás-féle érseki 
régiséggyűj tömény (405) 239

Felka.
62. A Tátra-inúzeum régiség-

tára és iparművészeti 
gyűjteménye (415)..........  242

Fiume.
63. A m. kir. áll. főgimnáz. 

régiséggyűjteménye (430) 251
64. A  városi múzeum régiség-

gyűjteménye (432)..........  252

Gyünk.
65. Az ev. ref. algimnázium 

régiséggyűjteménye (478) 268

Győr.
60. A  Szent-Benedek-rend 

főgimnáziumának régiség- 
gyűjteménye (492)..........  275

Gyulafehérvár.
67. Az alsófehérmegyei tör

ténelmi, régészeti és ter
mészettudományi egylet 
múzeumának régiség- 
gyűjteménye (496)..........  278

68. Az erdélyi egyházmegye 
régiséggyűj töménye (497) 279

69. A  róm. kath. főgimnázum 
régiséggyűjteménye (498) 280
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Hajdúnánás.
70. Az ev. ref. főgimnázium 

régiséggyüj töménye (502)

Hódmezővásárhely.
71. Az ev. ref. főgimnázium 

régiséggyüj teménye (520)

Homonnn.
72. A  m. kir. állami felső 

kereskedelmi iskola régi
séggyüj teménye (530)...

Iffló.
73. Az államilag segélyezett 

ág. ev. főgimnázium 
régiséggyüj teménye (537)

Ipolyság.
71. A  hont! múzeum régiség

tára és iparművészeti 
gyűjteménye (547)..........

Jászberény.
75. A  in. kir. állami főgimn. 

régiséggyüj teménye (555)
76. A  városi jász múzeum

régiségtára és éreragyüj- 
teménye (556)................

Jászó.
77. A jászóvári- premontrei 

kanonok-rend központi 
régiséggyüj teménye (562)

Kaloesa
78. A  Jézus-társaság érseki

főgimnáziumának régiség- 
gyűjteménye (569)..........

Kaposvár.
79. A  m. kir. áll. főgimn. 

régiséggyüj teménye (573)

Karezag.
80. Az ev. ref. gimnázium 

régiséggyüj teménye (578)
Kassa.
81. A kassai múzeum régiség

tára és iparművészeti 
gyűjteménye (581)..........

Kecskemét.
82. Az államilag segélyezett 

ev. ref. főgimnázium 
régiséggyüj teménye (590)

83. A  kegyesrendi katholikus
főgimnázium régiség- 
gyűjteménye (615)...........

Kecskemét. (Folytatás.) Lap
84. A  m. kir. állami főreál

iskola régiséggyüj teménye 
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természetrajzi gyűjte
ménye (129).................. 61
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természetrajzi gyüjte- . 
ménye (135).................. 64
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23. Az ág. ev. főgimnázium
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gyűjteménye (136).... 65
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gyűjteménye (139)........  67
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gyűjteménye (142)........  68
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ménye (144).................. 70
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ménye (195).................. 122
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természetrajzi gyűjte
ménye (197)...................  124

31. A  IV. kér. kegyesrendi * 
főgimnázium természet
rajzi gyűjteménye (201) 126
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(205).............................  128
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rajzi gyűjteménye (211) —
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(215)................: ...........  -
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rajzi gyűjteménye (219) 137
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rajzi gyűjteménye (220) 138
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főreáliskola természet
rajzi gyűjteménye (221) —

44. A  II. kér. m. kir. állami
tanitónőképz ő-intéze t 
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egyetemhez tartozó 
embertani gy üj tömén y 
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55*
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lásával fentartott m. 
klr. áll. intézetének ter
mészetraj zi gyüj töménye 
(241) .............................
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gyűjteménye (324)........

Czegléd.
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gyűjteménye (356)........  210
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ménye (370).................. 216
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Jászberény.
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természetrajzi gyűjte
ménye (555).................. 305
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főgimnáziumának ter
mészetrajzi gyűjteménye
(569)............................... 312
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100. A  m. kir. állami főgim

názium természetrajzi 
gyűjteménye (573)........  314
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ménye (578).................. 317
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méssé trajzl gyűjte
ménye (581)...................  320
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ev. ref. főgimnázium 
természetrajzi gyűjte
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109. A  kegyesrendi kath. fő
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nye (634)   344
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gyűjteménye (638)........  347
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gyűjteménye (657)........  355
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ménye (9 6 1 ).....’. . __511

Nyíregyháza.
179. Az áll. segélyezett ág.

ovang. főgimnázium tér-. 
mé8zetrajzl gyűjte
ménye (977).................. 517

Nyitra.
180. A  kegyes - tani tórend.

kath. főgimn liim n inak 
termószetrajzl gyűjte
ménye (989).................. 523

181. A  róm. kath. felsőbb 
leányiskola természet-, 
rajzi gyűjteménye (993) 525

Lap
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459

*462

464

468

473

.475

477

479
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182. A  m. kir. állami felső-,
kereskedelmi iskola ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1025)...............  535

183. A  m. kir. áll. főgimn.
termószetrajzi gyűjte
ménye (1026)...............  536

Pápa.

184. Az ey. ref. főiskola ter
mészetrajz! gyűjteménye 
(1030).............................  540

185. A  m. kir. állami tanító-, 
képző-intézet természet-' 
rajzi gyűjteménye (1035) 543

186. A Szent-Benedek-rend
gimnáziumának termé
szetrajzi gyűjteménye 
(1037).............................. 544

Pécs.

187. A cziszterczirend kath.
főgimnáziumának ter
mészetrajz! gyűjte
ménye (1042)................ 546

188. A  m. kir. állami főreál-, 
iskola természetrajzi * 
gyűjteménye (1044).... 548

189. A  püspöki tanítóképző- 
intézet természetrajzi ‘ 
gyűjteménye (1050).... 551

190. A  r. kath. tanitónő- 
képző-intézet természet-
raj zi gyűjtöm. (1051).. 552

191. A  városi múzeum ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1052)................ —

Petrozsény.

192. Az áll. segélyezett köz
ségi a lgírin n Agiwm ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1061)................ 556

Podolin.

193. A  kegyes • tanltórend
kath. ftlgimnáginmáxi«.1r 
természetraj zi gyüj tö
ménye (1066)................ 558

Poprád.
194. A  magyarországi K ár

pát-egyesület múzeumé-. 
nak természetrajzi gyűj
teménye (1068)............ 560

Pancsova. Lap Pozaony. Láp
195. Az ág. ev. egyházközség, 

llozeumának természet
rajzi gyüjtem. (1070)... 562

196. A  kir. kath. főgimnáz.
természetraj zi gyüj te - 
ménye (1076) i .............. 565

197. A  m. kir. állami felsőbb, 
leányiskola természet
rajzi gyüjtem. (1077)... 567

198. A  m. kir. áll. főreál
iskola termószetrajzi 
gyűjteménye (1078).... —

199. A  m. kir. állami tanítónő-, 
képző-intézet természet
rajzi gyüjtem. (1079)... 568

200. Az orvos- és természet-
tudományi egyesület 
természetrajzi gyüj te -

.ménye (1080)................ 569
201. A  Szén t-Orsolya-rendi 

apáczák r. kath. t&nitó- 
nőképzéjének természet- 
rajzi gyüjtem. (1086)... 572

202. A  városi múzeum ter
mészetrajzi gyűjteménye 
(1089) ...........................  575

Privigye.
203. A  kegyes-tanítórend

kath. algimnáziumának 
természetraj zi gyüj -
töménye (1093).............. 577

Rákospalota.
204. A  Wágner-féle nyilv. fő

gimnázium természet
rajzi gyűjteménye (1100) 580

Rimaszombat.
205. Az egyesült protestáns 

főgimnázium természet
rajzi gyüjtem. (1107)... 583

Rozsnyó.
206. Az ág. ev. főgimnázium

természetrajzi gyűjte
ménye (1113)................687

207. A  prémontreiek kath.
főgimnáziumának tér-' 
mészetrajzi gyűjte
ménye (1115)  589

Sárospatak.
208. Az ev. ref. főiskola tér- •

mészetrajzi gyűjte
ménye (1128) . 594

209. A  m. kir. állami tanító
képző-intézet természet- 
rajzi gyüjtem. (1129)... 595
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Sátoraljaújhely. Lap
210. A  kegyes-tanitórend

kath. főgimnáziumának 
természetrajzi gyűjte
ménye (1133).............. 507

Selmeezbánya.
211. Az ág. hitv. ev. liczeumi 

főgimnázium természet-
raj zi gyűjtem. (1141)... 600

212. A  kir. kath. nagygimn.
természetrajzi gryüJ tö
ménye (1144)  602

213. A  m. kir. bányászati és
erdészeti akadémia ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1145)..............  603

SepslszentgySrgy.
214. Az áll. segélyezett ev.

ref. székely Mik6-kol
légium természetrajzi 
gyűjteménye (1151)---- 606

215. A  székely nemzeti mú
zeum természetrajzi 
gyűjteménye '1153)----  608

Sopron.
216. Az ág. h. ev. egy

házkerület liczeumának
természetrajzi gyűjte
ménye (1167)................ 615

217. Az ág. hitv. ev. tanító
képző természetrajzi
gyűjteménye (1168)____ 616

218. A  m. kir. állami főreál
iskola természetrajzi
gyűjteménye (1174)------ 618

219. A  m. kir. állami felsőbb 
leányiskola természet
rajzi gyűjtem. (1176)... 620

220. A  Szent-Benedek-rend 
kath. főgimnáziumának 
természetrajz! gyűjte
ménye (1181).............  622

Sümeg.
221. A  m. kir. áll. reáliskola

természetrajzi gyűjte
ménye (1186).............  625

Szabadka.
222. A  közkönyvtár- és mú

zeum-egylet természet
rajzi gyűjtem. (1189)... 627

223. A  községi főgimnázium
természetrajzi gyűjte
ménye (1190).............  629

224. A  ldr. kath. algimnáz.
természetrajz! gyűjte
ménye (1196)................ 631

Szamosujvár.
225. A  gör. kath. tanitó- 

képző-intécet természet- 
rajzi gyűjtem. (1109)... 633

226. A  m. kir. áll. főgimn.
természetrajzi gyűjte
ménye (1200)............... 634

Snrvas.
227. Az ág. ev. főgimnázium

természetrajzi gyűjte
ménye (1205)............... 635

Száasrégen.
228. Az ág. ev. algimnázium

természetrajzi gyűjte
ménye (1209)............... 638

Ssakolesa. Lap

Szatmár.
229. Az ev. ref. felsőbb leány

iskola természetrajzi 
gyűjteménye (1217)---- 641

230. Az ev. ref. főgimnázium 
természetrajzi gyűjte
ménye (1218)................ 642

231. A  kir. kath. főgimnáz. 
természetrajzi gyűjte
ménye (1219)................ 643

232. A kir. kath. tanító
képző-intézet természet
rajzi gyűjtem. (1220) . . .  —

233. A  Kölcsey-kör múze
umának természetrajzi 
gyűjteménye (1221)----  645

Szeged.
234. A  kegyes-tanitórend

városi főgimnáziumának 
természetrajzi gyűjte
ménye (1234)................ 651

235. A m. kir. állami felső
kereskedelmi Iskola ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1237)................ 652

236. A m. kir. állami felsőbb
leányiskola természet
rajzi gyűjtem. (1238)... —

237. A  m. kir. állami fő
reáliskola természetrajzi 
gyűjteménye (1230).... 653

238. A  városi múzeum ter-
mészetraJzi gyűjteménye 
(1241)...........................  656



SZAKOK SZERINT
(Term frictrajxi gyüjteménytk.)

875

239. A  m. kir. áll. főgimn.
természetrajzi gyűjte
ménye (1244)................ 658

240. A  tolnavármegyet mú
zeum természetrajzi 
gyűjteménye (1245)----  661

Ssékelykeresztúr.

Ssogsárd. Lap

241. A  m. kir. áll. tanító - 
képzó-lntézet természet
rajzi gyűjtöm. (1250)... 663

242. Az unitárius gimnázium
természetrajzi gyűjte
ménye (1251)................ 664

SsékelyudYarhely.
243. Az ev. ref. kollégium

természetrajz! gyűjte
ménye (1252)................ 665

244. A  m. kir. állami felső 
leányiskola természet- 
rajzi gyűjteni. (1253)... 667

245. A  m. kir. állami fő
reáliskola természetrajz! 
gyűjteménye (1254)___ —

246. A r .  kath. főgimnázium
természetrajz! gyűjte
ménye (1255)................ 668

Székesfehérvár.
247. A  czisztercai-rend kath.

főgimnáziumának ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1256)................ 669

248. A m. kir. állami főreál
iskola természetrajzi 
gyűjteménye (1260).... 671

Szentes.
249. A csongrádvármegyei

történelmi és régészeti 
társulat múzeumának 
természetraj zi gyüj tö
ménye (1270)................ 675

250. A  m. kir. áll. főgimn.
természetrajzi gyűjte
ménye (1272)................ 677

Ssentgotthárd.
251. A  m. kir. áll. gimnázium

természetrajzi gyűjte
ménye (1276)................ 679

Szilágy somlyó.
252. A  m. kir. áll. felső leány

iskola terméezetrajzl 
gyűjteménye (1292).... 684

Szflágysomlyó. (Folytatás.) Lap
253. A  minoriták r. kath.

püspöki algimnáziumá
nak természetrajz! gyűj
teménye (1294).............. 685

Szolnok.
254. A m. kir. állami főgimn.

természetrajzi gyűjte
ménye (1300)................ 687

Szombathely.
255. A  prémontrel kir. kath. 

főgimnázium természet
rajzi gyüj tem. (1306) ..  690

Tata.
256. A  kegyes - tanitőrend

kath. gimnáziumának 
természetrajz! gyűjte
ménye (1330)................ 700

Temesvár.
257. A  délmagy&rországi ter

mészettudományi társ. 
múzeumának természet
rajz! gyűjtöm. (1335)... 702

258. A  m. kir. állami felső 
leányiskola természet
rajzi gyűjtöm. (1343) . .  708

259. A  m. kir. állami főgimn. 
természetrajzi gyűjte
ménye (1344)................ 709

260. A  m. kir. állami fő- 
reáliskola természetrajzi 
gyűjteménye (1345)... 709

261. A  8iketnémák áll. segé
lyezett Intézetének ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1346)................

262. A  temes vár-Józsefvárosi 
tanitónőképz ő-intézet 
természetrajzi gyűjte
ménye (1352)................ 713

263. A  városi felső keres
kedelmi iskola természet- 
rajzi gyűjtöm. (1354)... 714

Tiszafüred.
264. A múzeum- és könyvtár

egylet természetrajzi 
gyűjteménye (1359)----  718

Trenesén.
265. A  kir. kath. főgimn.

természetrajzi gyűjte
ménye (1383)................ 727

266. A  m. kir. állami felsőbb 
leányiskola természet
rajzi gyűjtöm. (1384)... —
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Trsztena. Lap
267. - A kir. kath. gimnázium -

természetrajzi gyűjte
ménye (1388)..............  729

Turócuzentmárton.
268. A  múzeumi tét-társaság,

természetrajzi gyűjte
ménye (1393)................ 732

Ujverbász.
269. ' Az áll. segélyezett közs.

algimnázium természet
rajzi gyűjteni. (1403)... 736

Újvidék.
270. A kir. kath. magyar fő

gimnázium természet
rajzi gyűjteni. (1406)... 738

271. A szerb felsőbb leány
iskola természetrajzi 
gyűjteménye (1407)....' 739

Ungvár.
272. A  gör. kath. tanító

képző-intézet természet- 
rajzi gyűjtöm. (1408)... 739

273. • A kir. kath. főgimnázium-
természetrajzi gyűjte
ménye (1409)................ 740

274. A m. kir. állami reál
iskola természetrajzi 
gyűjteménye (1410).... 741

Vácz.
275. A  kegyes - tanltórend

kath. fógimnáziumának. 
természetrajzi gyűjte
ménye (1420)................ 745

276. A  siketnémák kir. oraz. 
intézetének természet-. 
rajzi gyűjtöm. (1422)... 746

277. A  váczi .múzeum ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1423)................ 747

Vágujhely.
278. Az áll. segélyezett izr. 

alre áliskola természet
rajzi gyüjtem. (1428). .. 749

Versecz.
279. A m. kir. állami ÍŐ- 

reáliskola természetrajzi
-  gyűjteménye (1450).... 757

Veszprém. tá p
280. - A  kegyes - tanltórend

kath. főgimnáziumának 
természetrajzi gyűjte
ménye (1455)..................769

281. A vármegyei múzeum
természetrajzi gyűjte
ménye (1460)................  761

Zalaegerszeg.
282. A  m. kir. álL főgixnn.

természetrajz! gyűjte
ménye (1474).............. .767

Zenta.
283. A  községi főgimnázium

természetrajzi gyűjte
ménye (1480)................ 769

Zilah.
284. Az áll. segélyezett ev.

ref. főgimnázium ter
mészetrajzi gyűjte
ménye (1484)................ 772

Znióváralja.
285. A  m. kir. állami tanító

képző-intézet természet- 
rajzi gyűjtöm. (1488)... 774

Zombor.
286. A  m. kir. áll. főgimn.

• természetrajzi gyűjte
ménye (1493)................ 776

D) Szépművészeti gyűjte
mények.

Békéscsaba.
1. A  múzeum-egyesület

szépművészeti gyűjte
ménye (92).................... 40

Békésgyula.
2. .A békésvármegyei köz

művelődési egyesület 
múzeumának szépmű
vészeti gyüjteménye(93) 42

Beszterczebánya.
3. A  városi múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(114) .............................  55

Budapest.
4. A  magyar nemzeté mú

zeum képtára (162)___ 98
5. Országos képtár és tör-
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Budapest. (Folytatás.)
ténelmi képcsarnok 164)

6. A  m. kir. tudományos
egyetemhez tartozó szép
művészeti gyűjtemények 
(230) .............................

Dés.
7. A  azotnok-dobokam.-i 

irodalmi, történelmi és 
etnográfiai társulat mú
zeumának szépművé
szeti gyűjteménye (346)

Eger.
8. Az érseki liczeum szép

művészeti gyűjteménye 
(370) .............................

Esztergom.
9. A  fóegyházmegyei mú

zeum szépművészeti 
gyűjteménye (403).....

10. SÍmor János bíboros
herczegprlmás-féle érseki 
szépművészeti gyűjte
mény (405)....................

Felka.
11. A  Tátra-múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(415).............................

Ipolyság.
12. A  honti múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(547)........ . ...................

Jászberény.
13. A  városi jász-múzeum

szépművészeti gyüj te - 
ménye (556)..................

Jászó.
14. A  jászóvári prémontrel

kanonok-rend központi 
szépművészeti gyűjte
ménye (362)..................

Kassa.
15. A  kassai múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(581) .............................

Miskoloz.
16. A  borsod-miskolczi köz

művelődési és múzeum
egyesület múzeumának 
szépművészeti gyűjte
ménye (828),...............

' Nagybánya. Lap
17. A  városi múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(862).............................  462

' Nagyszeben.
18. A  báró Bruckenthal- 

múzeum szépművészeti 
gyűjteménye (923)...,. 489

Nagyvárad.
19. A  biharmegyei és nagy

váradi rég. és tört. egy- . 
let múzeumának képtára 503

Pannonhalma.
20. A  Szent-Benedek-rend 

központi szépművészeti 
gyűjteménye (1028).... 538

Péos.
21. A  városi múzeum szép- 

művészeti gyűjteménye
(1052)............................ 539

Poprád.
22. A  magyarországi K ár

pát-egyesület múzeumá
nak szépművészeti gyüj - 
töménye (1068)..............  560

Pozsony.
23. A  városi, múzeum, szép- .

művészeti gyűjteménye 
(1089)............................ 575

Rimaszombat.
24. A  gömörvármegyei mú

zeum szépművészeti
gyűjteménye (1109)___ 585

Sepsiszentgyörgy.
25. A  székely nemzeti mú

zeum szépművészeti
gyűjteménye (1153).... 608

Szabadka.
26. A  közkönyvtár- és mú

zeum-egylet szépművé
szeti gyűjteménye (1189) 627

Szatmár.
27. A  Kölcsey-kör múzeu

mának szépművészeti
gyűjteménye (1221)----  644

Szeged.
28. A városi múzeum szép

művészeti gyűjteménye 
(1241)...........................  656

Lap
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216

236

239

244

302

306

309

319

446
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Szegzárd. Lap
29. A  tolnavármegyeí mú

zeum szépművészeti 
gyűjteménye (1 2 4 5 ) .. 660

Szentes.
30. A  csongrádvármegyel 

tört. és rég. társulat 
múzeumának szépművé
szeti gyűjteménye (1270) 675

Temesvár.
31. A  délmagyarországi tört 

és rég.múzeum társulat
szépmúvészeti gyűjte
ménye (1336).............. 705

TuróozszentmártoD.
32. A  múzeumi tót-társaság 

szépművészeti gyűjte
ménye (1393).............. 732

Veszprém.
| 33. A  vármegyei múzeum 

szépművészeti gyűjte
ménye (1460).............  762

E) Néprajzi gyűjtemények.
Békéscsaba.

1. Az ág. hitv. ev. Rudolf-
fógimnázium néprajzi 
gyűjteménye (86)..........  37

2. A múzeum-egyesület
néprajzi gyüjtem. (92) 40

Békésgynla.
3. A békés vármegyei köz-

művelődési egyesület 
múzeumának néprajzi 
gyűjteménye (93).......... 93

Beszterezebánya.
4. A  városi múzeum nép

rajzi gyűjteménye (114) .55

Budapest.
5. A  magyar nemzeti mú

zeum néprajzi gyűjte
ménye (162).................  -99

Dél.
6. A  Szolnok-doboltam.-i

irodalmi, történelmi és 
etnográfiai társulat mú
zeumának néprajzi gyüj - 
töménye (346)................ 204

Déva. Lap
7. A  hunyadmegyei tör

ténelmi és régészeti tár
sulat w»<\wninánfcV nép
rajzi gyüjtem. (354).... 208

Felka.
8. A  Tátra-múzeum nép

rajzi gyűjteménye (415) 244

Jászberény.
9. A  városi jász-múzeum 

néprajzi gyüjtem. (556) 306

10. A  kassai múzeum nép
rajzi gyűjteménye (581) 320

Kecskemét.
11. A  városi múzeum nép

rajzi gyűjteménye (628) 341

Keszthely.
12. A  balatoni múzeum nép

rajzi gyűjteménye (636) 346

Kolozsvár.
13. Az erdélyi Kárpát-egye

sület múzeumának nép
rajzi gyűjteménye (678) 366

Komárom.
14. A  komáromvármegyei

és városi múzeum-egye
sület néprajzi gyűjte
ménye (699).................. 385

Körmöezbánya.
15. A  városi múzeum nép

rajzi gyűjteménye (714) 393

Máramarossziget.
16. A  máramarosvármegyei

múzeum néprajzi gyűj
teménye (789)................ 429

Miskolcs.
17. A  borsod-miskolczi köz

művelődési és múzeum
egyesület múzeumának 
néprajzi gyűjtöm. (828) 446

Nagybánya.
18. A  városi múzeum nép

rajzi gyűjteménye (862) 462
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Nagyszeben.
19. Az erdélyi Kárpát-egye

sület múzeuma (924)...
20. Az erdélyi természet*

tudományi egyesület 
múzeumának néprajzi 
gyűjteménye (925)........

Poprád.
21. A  magyarországi K ár

pát-egyesület múzeumá
nak néprajzi gyűjte
ménye (1068)................

Pozsony.
22. Az orvos- és természet- 

tudományi egyesület 
néprajzi gyüjtem. (1080)

23. A  városi múzeum nép
rajzi gyűjteménye (1089)

Rimaszombat.
24. A  gömörvármegyei mú

zeum néprajzi gyűjte
ménye (1109)................

Sepsiszentgyörgy.
25. A  székely nemzeti mú

zeum néprajzi gyűjte
ménye (1153)..........

Sopron.
26. Sopron vármegye és

Sopron sz. kir. város 
múzeumának néprajzi 
gyűjteménye (1179)___

Szegzárd.
27. A  tolnavármegyei mú

zeum néprajzi gyűjte
ménye (1245)................

Szentes.
28. A  csongr ádvármegyei 

történelmi és régészeti 
társulat múzeumának 
néprajzi gyüjtem. (1270)

Szombathely.
29. A  vas vármegyei kultur-

egyesület múzeumának 
néprajzi gyűjteménye 
(1310) ...........................

Temesvár.
30. A  délmagyarországi tört.

és rég. múzeum - tár
sulat néprajzi gyűjte
ménye (1336)................

31. A  múzeumi tót-társaság
néprajzi gyűjteménye 
(1393)...........................  732

Veszprém.
32. A  vármegyei múzeum

néprajzi gyűjteménye 
(1460)...........................  762

Zombor.
33. A  bács-bodrogvárm.-i

történelmi társulat mú
zeumának néprajzi gyüj - 
töménye (1492).............. 776

Turöezszentmárton. Lap

F) Egyéb gyűjteményeit.
Brassó.

1. A  m. kir. állami felsó
kereskedelmi iskola áru
ismereti gyüjtem. (141) 68

Budapest.
2. A  m. kir. földtani intézet

földtani gyüjtem. (154) 78
3. A  m. kir. kereskedelmi

múzeum ipari és keres
kedelmi gyűjteményei 
(156).............................  80

4. A  m. kir. mezőgazdasági
múzeum mezőgazdasági 
gyűjteményei (158)___ 82

5. A  m. kir. oraz. meteoro
lógiai és földmágnesBégi 
intézet múzeuma (159) 83

6. A  m. kir. technológiai
iparmúzeum ipari gyűj
teményei (160).............. 84

7. A  II. kér. közs. felső 
kereskedelmi iskola áru
ismereti gyüjtem. (208) 130

8. A  VI. kér. községi felső 
kereskedelmi iskola áru
ismereti gyüjtem. (209) 131

9. Országos tanazerm tizem
(239).............................  167

Debroozen.
10. A  felső kereskedelmi

iskola áruismereti és 
technológiai szertára 
(334).............................. 197

Fiume.
11. A  m. kir. áll. felső keres

kedelmi iskola áruisme
reti gyüjtem. (428)____250

Lap

488

491

560

569

575

586

608

621

660

675

693

705


