
CXI.I Naptárak az 1884-ik évre. 

Slowensky obrázkowy kalendár na rok 1884. (Turócz-Szent-M ártón. 
Részvény-nyomda. Sr. 77 1. ára?) 

Taschenkalender für Israeli ten auf das Jahr 1884—1885. Nebsl 
der neuen Steinpelscala fíír Oesterreich-Ungarn. (Burián Moritz nyomdája. 8r. 
68 1. ára?) 

Egyházi név tárak és Direc tor iumok 1884. évre . 

Direc tor ium divini officii in usum fratrum Minorum s. Francisci stric
tions observantiae provinciáé ss. Salvatoris in Hungária pro anno 1884. 
(Eger. Érseki lyceum-nyomdája. 8r. í)4 1. ára ?) 

D i rec tor ium officii divini persolvendi pro abbalia Zalavariensi ad s. 
Adrianum m. ordinis s. Benedicti pro anno 1884. (Zala-Egerszeg. Özv. Tahy 
Róza nyomdája. 8r. 58 1. ára?) 

D i rec tor ium pro divino officio persolvendo ad usum fratrum Minorum 
strictioris observantiae in provincia s. crucis Croatiae-Carnioliae pro a. 1884. 
(Görz. Hilaris nyomdája. 8r. 58 1. ára ?) 

Direc tor ium pro anno 1884. in usum Canonicorum regularium Prae-
monstratensium canoniae et ecclesiae sancti Joannis Baptistáé de castro Jászó 
item sanctae crucis de Lelesz, et sancti Stephani protomartyris de promontorio 
Magnovaradinensi. (Bozsnyó. Kovács Mihály nyomdája. 8r. 67 1. ára ?) 

Direc tor ium seu ordo Missas celebrandi et lioras canonicas recitandi 
in sacro monte Pannóniáé famulantium. pro anno 1884. (Komárom. Zigler 
Károly nyomdája. 8r. 143 1. ára ?) 

Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület számára, 1884. (Kolozsvár. 
Steil) .János nyomdája. 8r. 142 1. ára 45 kr.) 

Névtára, A zirci, pilisi, pásztói és szentgotthárdi egyesült apátságokba 
keblezelt ciszterci kiváltságos szent rend személyzetének, az 1884—85-iki 
tanévre. (Veszprém. »Szent-István« irodalmi vállalat. 8r. 50 1. ára?) 

Név tára, A tiszántúli evang. reformált egyházkerület, és statisztikai 
állapotának kimutatása az 1884. évre. (Debreczen. Város nyomdája. 8r. 52 
1. ára ?) 

Névtára, A dunántúli reformált egyházkerület. 1884-ik évre. (Pápa. 
Debreczeny Károly nyomdája. 8r. 82 1. ára ?) 

Ordo divinorum ad usum fratrum Minorum s. Francisci Capucinorum 
provinciáé austriaco-hungaricae pro anno 1884. (Pozsony. Angermayer Károly. 
8r. 120 1. ára?) 

Ordo divinorum ad usum fratrum Minorum s. Francisci Capucinorum 
provinciáé austriaco-hungaricae pro anno 1884. (Pozsony. Angermayer Károly 
nyomdája. 8r. 120 1. ára ?) 

Ordo officii divini peragendi anno 1884. in usum dioecesis Csanádien-
sis. (Temesvár. Csanádegyházmegyei nyomda. 8r. 105 1. ára ?) 

Ordo officii divini peragendi ad annuin 1884. in usum archidioe-
cesis Coloccnsis editus. (Kalocsa. Malatin Antal nyomdája. 8r. 159 1. áia?) 

Ordo peragendi officii divini in usum dioecesis Neosoliensi. pro anno 
1884. (Beszterczcbánya. Maehold Fülöp nyomdája. 8r. 122 1. ára ?) 



Egyházi névtárak és Direcioriumok 1884. évre. cxin 

Schematismus éteri archidioecesis Zagrabiensis pro anno 1884. (Zág
ráb. Albrecht Károly nyomdája. 8r. XVI, 276 1. ára ?) 

Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1884. (Esz
tergom. Buzárovits Gusztáv nyomdája. 8r. XXXIX 247. 1. ára ?) 

Schematismus ordinis minorum s Francisci Capucinorum provin-
cae austriaco-bungaricae pro a. 1884. (Bécs. Mayer Lajos nyomdája. 8r. 20, 
XII 1. ára?) 

Schematismus provinciáé stae Crucis Croatiae-Carnioliae ordinis Mino
rum s. Francisci strictioris observantiae inevnte anno 1884. (Görz. Tarto
mányfőnökség. 8r. 31 1. ára?) 

Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in hungaria ordinis Minorum 
s. Francisci striectioris observantiae pro anno 1884. (Eger. Érseki lyceum 
nyomdája. 8r. 59 1. ára ?) 

Schematismus religiosorum ordinis minorum s. Francisci Gonventua-
lium provinciáé s. Elisabeth in regno Hungáriáé deo famulantium pro a. 1884. 
(Arad. Gyulai István nyomdája. 8r. 109 1. ára?) 

Sematizam istocno-pravoslavne srbske archidijeczeze Sremsko-Karlo-
vacske za godinu 1884. (Újvidék. Pajevics nyomdája. 8r. 80 1. ára ?) 

Iskolai értesítők az 1883—84-ik tanévről. 1 

1 Az 1883—4-ik évi iskolai értesítőket a »Könyv-Szemle« 1884-diki 
folyamából ki kellett hagynunk, mivel a múzeumi könyvtár ismételt sürge
tése daczára sem sikerült azokat az illető iskolai igazgatóságoktól, illetőleg 
nyomdáktól teljesen megszereznünk. Száznál több iskola, illetőleg nyomda 
elmulasztotta az 1884-iki értesítőt a múzeumi könyvtárnak megküldeni s igy 
nem voltunk azon helyzetben, hogy ezeknek pontos jegyzékét folyóiratunk 
1884-iki folyamában összeállíthassuk. Miért is kénytelenek voltunk az 1884-iki 
iskolai értesítők közlését a »Könyv-Szemle« 1885-iki folyamára elhalasztani, a 
mikor azokat az 1885-iki évi iskolai értesítőkkel együtt teszszük közzé. Hisz-
szük, hogy akkorára az egész anyag együtt lesz, s hogy olvasóinkat a kése
delemért a jegyzék kimerítő teljességével fogjuk kárpótolni. 

Szerk. 
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Magyar Könyv-Szemle 18R4. VíTT 




