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KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
тацу. Ind. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.

(Ferenciek térén 413. szám alatt.) | л Q А T)}-

V k o k "VÁ T'V X I

A nálunk öt év óta megjelenő „ H o n i ir o d a lm i h ird e tő “  

czélszerünek mind jobban-jobban elismertetik. Ez által felhivatva 
érezzük magunkat azt ez idén is, még pedig mind eddig, havonként 
két 8-ad lapokon, s az év végén betűsoros tirtalom-mutatóval adni, 
ki, felvevén abba, minden irodalmi, s a lehetséghez képest szép
művészeti újdonságokat is Magyarország- és Erdélyből. Ezen hirdető 
a Magyarországban és Erdélyben megjelent könyvek névjegyzékének 
alapjául fog szolgálhatni, a miilyen névjegyzékkel könnyű kikeresés 
yég^tt minden müveit nemzet sokszorosan bir, s milyet mi ekkorig 
nélkülözünk. Hogy tehát ezen czélt. Hirdetőnkkel törve utat, elvégre 
elérhessük, ezennel minden könyvkiadó urakat megkérünk, szíves
kedjenek ebben minket saját érdekükből is s^gélni s nyomtatmányaik 
mindenikéből egy példányt, legott a megjelenés után a Hirdetőbe 
igtatandás végett ingyen küldeni.

Idősb Eggenberger már ól évet meghaladólag a magyar 
irodalom érdekére mindenkor különös gonddal volt; ezt bizonyítják 

z általa kiadott könyveknek többször kibocsátott költséges névjegy- 
ékei és a magyar tudós társaság bizalma, mellynek könyvárusnál 
zerencsésitteténk. Ezen különös irány és ennek eredménye nógat 
jennünket, hogy eddigi hatásunkban ne csak ne lankadjunk , ha

nem inkább előre haladjunk és messzebb terjeszkedjünk Hogy pedig 
könyvárus társaink a Hirdető elterjesztésében annál nagyobb kész
séggel munkálkodjanak s a vevők közt eloszszák, 184*. évre ezen 
utányos fedtételeket állapítjuk m eg : 1 példány 20 kr., 25 példány 

4 ft., áO péld. 7 ft., 100 péld. 12 ft. p. pénzben (utóbbit Ön ne
vével) , s reméljük hogy bennünket mihamar megrendelésekkel fognak 
örvendeztetni.

Könyvkedvelőknek a Hirdető egyes számai az alulirttól ingyen 
kiszolgáltatnak.

ív 's len , januar 1848. . Y
E g g e n b e rg e r  J ó z s e f  és F ia ,

uvisyar lúd. társ. könyvárusok és könyvkiadók.
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Januárban megjelent könyvek.
(E zü st pénzben )

Balánházy János, (m. t. társasági rendes tag.) Politikai és statusgaz
dasági nézetek. II-dik kötet. 3-dik füzettel. 8r Debreczenben. Nyo
matta Tóth Endre 1847. (Pesten, Emich G. bizománya.) 126 lap,
fűzve .............................................. 1 fr.

Blaskovits Sándor. Budapesti üfasitó , közhasznú időm 1848. szökőév
re, melly áll 366 napból, minden rangú és rendű honfiak számára. 
4r. Budán. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel ; ’s minden könyvá
rusoknál kapható. 180 lap, f ű z v e .............................. 50 kr-
kötve 1 fr. — Velinen és kötve . . . . 1 f 30 kr,

Holla Márton, (ájtatos rendű tag.) Átalános világtörténete főbb vonalai 
3 kötet. 8r. Pesten, Eggenberger és fiánál. Összesen 567 lap. Ol
csóbb kiadás, fű z v e .....................................................2 fr.

Csolnoky Imre, (megyei táblabiró és pesti váltó-ügyvéd.) Váltóeljá
rási rendszer megyékre és városokra nézve. 8 Pest, 1847. Nyoma
tott Beimel Józsefnél. (Emich G. bizománya ) XXXV és 236 lap , 
fűzve • . . . . . . . . 1 f. 40 kr.

Ejitvös József báró. Magyarország 1514-ben. Regény. 6- és 7-dik fü- 
zet. N8r. Pest, 1847 Hartleben К. Л. tulajdona 305—427-dik és 
1 —128-dik lap, f ű z v e ...................................... . 2 fr.

Fogarasy Alsóviszti János, (váltó-feltörvényszéki tanácsjegyző ’s a’ 
m. f. t. r. tagja.) Magyar közpolgári törvénytudomány elemei, Kövy 
Sándor után. '6-dik , javított és bővített kiadás. 8r. Pesten , 1847 
Eggenberger J. és fia tulajdona. 472 lap, fűzve . 3 f. 30 kr.

—, — Legújabb és legjelesb magyar és német Zsebszólár, leg
újabb helyesírás szerint, ’s az ujonan alakított vagy felélesztett szók- 

iS  kai bővítve. 2-dik, jobbított és sok ezer új szókkal bővített kiadás
ll-dik vagy magyar-német rész. 2-dik füzet. 8r. Pesten, 1847. He- 
ckenast G. költségén. 844 — 480 lap , fűzve. Ezen magyar-német, rész 
3 füzetben jelenendik meg. Előfizetési ára a 3 füzetnek . 2 fr.

Сфгоу János. Az Árpádok, történeti balladák-, legendák- ’s mondák
ban. 2-dik kiadás. N8r. Pest, 1848. Kiadja Heckenast G. XVI és 
216 lap. Dísz kötésben . ...............................3 f 20 kr.

Hanák Kér. János, (kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. magyar természettu
dományi társulat rendes tagja.) Természetrajz vagy is: az állat-,
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növény- és ásvátiyországnak természetim rajzokkal ellátott rendsze- 
гел leirása magán és nyilvános oktatásra. C-dik füzet. N8r Pesten,
1848. Hartleben К. A. tulajdona. 223-270 lap, és ХХХХП—XXXX1X 
táblákkal, fűzve, szinezetlen ábrákkal . . . .  36 kr.
és s z í n e z e t t ........................................................... 54 kr.

Hirdető, honi irodalmi; ötödik év 1847. Jegyzéke minden ez évben 
megjelent irodalmi tárgyaknak. 8r. Pesten, 1847. kiadta Eggenber- 
gerFerdinánd 52 lap, betű rendes mutatóval; fűzve . 20 kr.

Horváth Mihály, (a’ szép müv. és bölcsészet tanára, a’ magyar tudós 
társaság r. tagja.) A’ magyarok története az ifjúság számára. 2-dik 
rész. 4-dik kiadás. 8r. Pesten, 1847. Eggenberger J. és fiánál. 84 lap, 
fűzve ............................................................ . 2 0  kr.

Jeiiöíi. Búvirágok. 12r. Pest, 1S48. Nyomatott Länderer és Heckenast- 
nál. (Emich G. bizománya.) 46 lap, fűzve .- . . 20 kr.

J&zsi, a’ kis, könyve- Olvasókönyv П—8 esztendős gyermekek számá
ra- I2r Pesten, 1848- Edelmann К. sajátja. 154 lap, kötve, szine- 
zetlen képekkel . . . . . . . .  40 Ki
és színezett . . .  .............................. ' 4 8  kr.

Kémény Zsigmond. Gyulai Pál. 5-dik kötet. 8r. Pest, 1847. Hartleben 
К. A tulajdona. 251 lap, fűzve . . . . 1 f. 20 kr.

Kisfaludy Sándor minden munkái; kiadja Toldy Ferencz. 7—10-dik fü
zet. 8r. Pesten , 1847. Heckenast G tulajdona. Összesen 660 lap , 
füz\e. E’ kézi kiadás G kötetben jő ki 12 szállítmányban, mellyek
mindenike . .............................................................30 kr.
és az utolsó előre fizettetik Ki az egészre fizet elő , csak 5 forin
tot teszen le., *
Ugyanaz 4-edrétben , lásd Könyvtár.

Könyvtár, nemzeti. Negyedik folyam. Kisfaludy Sándor minden mun
kái ; kiadja Toldy Ferencz. 7- és 8-dik füzet. 4r. Pesten, 1847. He- 
ckenast tí. sajátja. 80!—1040-dik hasáb, fűzve E’ nemzeti kiadás 
egy kötetben jő ki 10 szállitványban , mellyek mindenike 40 kr. 
Egy füzet előre fizettetik. Mind a 10 füzet ára előfizetés utján 5 fr.

Kuiliy Lajos. Hazai rejtelmek. 14- és 15-dik füzet. N8r Pesten, 184«.
(Eggenberger J. és fia bizománya,) 481 —629-dik lap, fűzve 1 f. 20 kr. 

I.aky E. I D (a’ Premontrei rendnek Csornai prépostságbeli kanonok- 
ja , és a’ Keszthelyi kir. gymnasiumban költészettanár.) A’ költészet
nek rövid elméleti ’s gyakorlati rendszere és történeti vázlata. 8r. 
Szombathelyen, 1817. Bertalant^ Imre betűivel. (Pesten, Heckenast 
könyvkereskedése bizománya ) 236 lap. fűzve • . 1 П



Olvasókönyv, а г 1-só elemi osztály számára. 8r. Budán, v 847. A ma
gyar kir. egyetemi nyomda betűivel és költségén. 133 lap 13 kr.

Petői! Sándor összes költeményei egy kötetben a’ költő aczélba metszett 
arczképével. lN8r. Pest, 1847. 537 lap , fűzve . . .  4 fr.
Ugyanaz: 2-dik kiadás, a’ költő arczképével. 2 kötet. 12r. Pest, 
1848 Emi oh G. sajátjai. Összesen 758 lap, fűzve . . 3 fr.

Poroszkay Ignácz, (mérnök.) A’ Ferencz-csatorna Pestig hosszabbítá
sának hasznai hasonlítva az 1840-dik évi 38-dik törvényczikkben or
szágosan pártolt Pest-Szegedi csatornához, Pest-Temesvári vasút
hoz, gőz- és közönséges dunai hajózáshoz; — és figyelve a Vu- 
kovár-Fiumei vasút ide vonatkozó hatására. A’ hosszabbítás térké
pével és hosszelvényével. 8r. Pesten, 1847. Nyom. Trattner-Károlyi- 
nál. (Emich G. bizománya.) 7 lap, fűzve . . .  30 kr.

.ticiehenbach A. B. Legújabb ábrázolt orbis pictus, vagy a’ látható vi
lág képekben; rövid szöveggel magyar-, német-, franczia- és diák 
nyelven. 1-ső füzet. 4r. Kassán, 1847. Nyomtatta és kiadta Werfer K. 
könyvnyomó. (Pesten, Geibel K. bizománya ) fűzve 30 kr.

Schmid Kristóf. Ifjúsági iratai. 3-dik, egészen újra átdolgozott magyar 
kiadás, új beszélyekkel bővítve. 10 kötet, aczélmets?ettel díszítve, 
Sujánszky Antal szerkesztése alatt. 3-dik kötet. 12r Pesten, 1847 
Emich G. sajátja 244 lap, fűzve. Az előfizetés ára kötetenként 30 kr-

Szalay László. Statusférfiak’ és szónokok’ könyve. Új folyamat. 2-ik fű
zet. Tartalma: Dupin. — Brougham. N8r. Pesten, 1847. Kiadja He
ckenast G. 79—176-dik lap, fűzve. Előfizetés együtt a’ 3-dik fü
zetre ...................................... .......  1 f 36 kr.

Szokolay István. Büntető jogtan a’ codiíicatio és tudomány legújabb 
elvei szerint, különösen biráink ’s ügyvédeinek számára. 1-ső rész: 
Általános büntető jogtan 8r. Pest, 1848. Kiadja Heckenast G. Fűz
ve. Ez a’ munka 2 részben jelenendik meg. Előfizetési ára a’2 rész
nek .............................................  . . .  3 fr.

Sujánszky Antal. Őrangyal Vallási almanach, honunk gyöngéd höl
gyeinek szentelve. 1848. 3 aczélba metszett képekkel I2r Pesten. 
Kiadja Emich G. 403 lap; aranyos metszéssel kötve . 2 fr.
Selyembe kötve • ............................................. 3 fr.

Vállas Antal, (m, tud. társasági rend. tag.) Nemzeti Encyclopaedia, 
avvagy Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és történeti ne
vezetességei, szótár-alakban. 1 - 3-dik füzet. N8r Pesten, 1818. 
Hartleben K-A. tulajdona. 1 — 336-dik lap, fűzve Minden füzet 1 fr.
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B e l e g e n  n y e l v e n :

(herrier Nicolaus Joan. (Canonicus Posoniensis etc.) Enchiridion Ju
ris Ecclesiastici cum singulari ad alienas Confessiones attentione. 
Tomus I-us. Jus Ecclesiasticum publicum. Editio tertia locupletata. 
8. Posonii, 1848. Sumptibus Joseph. Kaliwoda. Vili és 330 lap. 
Ezen munka 2 részben jelenendik meg. Előfizetési ára a 2 rész
nek ............................................................................ 5 fr.

ÜVff-GEabinet tetíetrijíiídjeé, bér neueften unb borjiigliefyften SKcmane allét 
Wationen in forgfá'ltigen Überfettungen. £erauégegeben bon Dr. фег* 
mann 9)íet)nert. 125—i4l-te Sieferung. ©ntpalten: Broanijg 3jaf)re 
пафрег. (8rortfe&ung bér őrei OTuéfetiere,) oen 9lter. Dumáé. Über* 
fe£t »on 3of- 91. SKoéfjammer. 2— 6=tet Sifjetí. ©er Qrotff bon 9ícn* 
ncé. 9íuá bem Qrranjöfifdjen be5 fpaul Féval bon 91. langer. 2 2beile. 
Saturnin Fichet ober bie ©erfeptbörung beS ^arquié non la Rouarie. 
£>iftorlfcf)er 9toman aué bem ©enbéníriege oon Friedrich Soulié. iiber= 
fefet bon Louis Fort. 1 u. 2=ter Itjeil. 12. 'üeftf). Setéig, 1848. фагКеЬспё 
93ertagéí@rpebit;on. Összesen 1654 lap, fűzve. @ine Sief foflet 12 fr. 
9öer aber auf 25 öieferungen ooraué bê atjlt, ertjcítt felbe um 4 fi.

Uupertus. (9t. b. Seper.) ©efammelte ©djrtften. 1—3=ter Sanb. f̂ ntíjal* 
v  ten: SlUerlei Stau. Stooeden unb ©rjá'íjtungen. 3 ©önbe. 8. $ßefH, 

1848. Scríag bon ©. £eíenaff. Összesen 1076 lap, fűzve . 5 fr.
Samarjay 6arl Sßraftifdje Sinleitung jut fcfmelten unb leidb en Triers 

nung bér ungatifdjcn Spraye. 2sfe oermepríe unb berbefferte 9ti!flage. 
8 speftf), 1847. ÍBerlag bon ®. Grtelmann. 119 lap, kötve 20 kr.

S/.alkay ©regor, .ganbelő* unb ©eiterbeiÄalenber für ba? Äönigreidp lln= 
у /  garn unb beffen 9?ebentá'nber auf 1848. Sitit bem portrait @r. fatf. 

Rőtjeit beő Srjperjogé t̂tpljan , fpalatin bon Ungarn. 4. ©eftí). ©e* 
bimft bei .Qofepf) Seimet. (3n (Sommiffion bei ®. (Smldj. 212 lap, 
fűzve .............................................................1 f. 20 kr.

UJeameiftr, ©eftper unb Ofner, gemeinmífjiger Äafenber für aOe 6tá'nbe 
Ungarns, jugleid) 91breffenbutp fűr bie f. 0rreiftá'bte Ofen unb <pcftb, 
auf 1848. iDreijepnter Jahrgang. 4. Ofen, ©ebrutft 6ei ©purian unb 
©ago, unb $u paben in aflen ©udfpanöíungen. 180 lap, fűzve 50 kr.
kötve . ............................................. * I. fr-
velinen és aranyos metszéssel kötve . I f 30 kr.



Magyar és idegen hírlapok 1848-ra.
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Ábrázolt folyóirat. Szerkeszti és kiadja Werfer  lváioly. Megjele
nik minden szombaton két egész ivén vagy 24 ivnagyságú hasábban, 
számos rajzokkal. Félesztendó'rei előfizetés . . 6 fr
bérmentes postáni elküldéssel..............................7 f. 12 kr.

Agriimer k. k. prio. politifdje 3eitung. 4. Skrleger unt Stebacteur g. @. 
e t aubua r .  ©ebrucft bei Dr. 8- ©aj. Megjelenik a’ „Luna“ 8-ad- 
rétü melléklappal hetenként kétszer. Félévi ára postán . 4 fr.

Budapesti híradó. Szerkeszti Szenvey József. Megjelenik hetenként
ь hatszor. ívnagyság. Előfizetési ára félévre helyben . 7 fr.

po fán hetenkint. kétszer küldve . . . . 8 fr. 24 kr.
mindennap küldve .............................................. 9 fr. 12 kr.

Divatlap, pesti. Szerkeszti Yahot Imre. Megjelenik hetenként egy
szer, az az egy füzet irók és művészek arczképeivel, színpadi és 
divatképekkel. 8r. Pesten. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr. 
p o s ' á n .................................................................... 6 fr.

Életképek. Szerkeszti J ók а у Móricz. Megjelenik hetenként egyszer, 
divat és egyéb rajzokkal. N8r. *Pesten. Előfizetési ára félévre hely
ben 5 fr., postán . . ...................................... 6 fr.

Erdélyi híradó. Szerkeszti ’s saját betűivel nyomatja Méhes Sámuel. 
Kolozsvárit. Megjelenik a’ „N e in z e t i t á r sa lkodó és Va sá r 
napi  újság" 4-rétü melléklapokkal hetenként kétszer. ívnagyság. 
Előfizetési ára félévre helyben 4 ívért 4 fr. 48 kr., postán 5 fr. 12 kr. 
5 ívért helyben 5 fr. 36 kr-, postán . . .  . 6 fr.

Hazánk, kereskedelmi és szépirodalmi lap. Kiadó: Noisser R. 
Szerkesztő: Kovács Pál. Nagy 4r. Megjelenik hetenként három
szor Győrött. Előfizetési ára félévre . . . .  4 fr.
postán ..................................................................... 5 fr.

Hetilap. Encyclopedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel a’ közgaz
dászaira ; műiparra és kereskedésre. Megjelenik a’ Hetilap minden 
kedden és pénteken, legalább egyegy tömött nyomtatású íven. Ha 
tárgybőség kivánandja l 1 2 sőt két íven is. — Kiadja az Iparegyesü
let. Szerkeszti Fényes  Elek. 4r. Pesten. Előfizetési ára félévre 
helyben . . . . . .  . . . .  4 fr.
p o s t á n .....................................................................5 fr.

Udfiderü, szépirodalmi, művészeti és divatlap. Szerkeszti és ki
adja .Petrichevich Horváth Lázár. Megjelenik minden kedden. N8r. 
Pesten. Előfizetési ára félévre helyben . . 5 fr.
rostán . . . . . .  6 f. 12 kr.



IHciikor. Szerkeszti és kiadja Helm ecry'Mih. Megjelenik a’ „Tár
s a l k o d ó “ 4-drétü melléklappal hetenként háromszor. ívnagyság 
Pesten. Előfizetési ára félévre helyben . . . .  5 fr
postán . . . . . . . .  (j fr

Äafdjou-<£|)tritftr ÄunbfdjaftsMatt.. Serleget Äarl SBerfer. 4. Megjelenik 
hetenként kétszer. Előfizetési ára félévre . . . .  1 fr

Jteftbrr-Äunbfrtjafts- titib Jtuctionsblatt. @ gentt)ümerin 3 . SBeber’é SBittroe 
/  4. Megjelenik hetenként kétszer. Negyedévi ára . . 4á kr

Félévi ára . . . . i . . . 1 f. 20 kr
Magyar Gazda. Kiadja a’ magyar gazdasági egyesület. Szerkeszti 

Török János. Megjelenik hetenként kétszer. 4r. Pesten. Előfizeté
si ára félévre h e ly b e n ............................................. 4 fr.
postán . . ..............................................  5 fr.

JHjWflenrőtbc. Sageblatt für ífunfl, eteratur unb feciaícé Seben, фегаиёдс* 
bér unb ^auptreoacteur S. $). Horváth. Kis ivnagyság Megjele
nik hétfőn kivűt minden nap. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr.
postán hetenként kétszer k ü l d v e ..............................6 fr.
postán minden nap küldve .............................. 6  f. 48 kr.

/ÜiwXt és jelen . erdélyi hírlap. Szerkeszti Szi lágyi  Ferencz. Megje
lenik a’ „Hon- és Кü Iföld- ’s Magyar gyermekbarát“ czi- 
mfi 4-rétü melléklapokkal hetenként kétszer. ívnagyság. Kolozsvá
ron. Előfizetési ára félévre • . . . . 6 fr.

\arodne Szerbszkc IVovine. Szerkeszti ’s kiadja Pawl 0 vies Tó
dor. ívnagyság. Megjelenik hetenként kétszer. 4-rétii melléklapja 
„Narodni  List“ hetenként egyszer. Előfizetési ára félévre 5 fr. 

Nemzeti újság. Hazai és külföldi tudósításokból̂  Alapitá Kulcsár 
István, kiadja Lipthay S. vezetése mellett szerkeszti Illucz Oláh 
János. Megjelenik hetenként 4-szer. ívnagyság. Pesten. Előfizetési
ára félévre helyben ........................................................... 5 fr.
postán    6 fr*

Orvositár, a’ budapesti királyi orvos egyesület közös munkálatával 
szerkesztik és kiadják Pr Bugát és Dr. Flór. Megjelenik heten
ként egyszer. 8 r. Pesten. Előfizetési ára félévre 3 fr, postán 4 fr.2t kr. 

pcftb't 3 fitun0 £>erauégebet unb S3eríeger Sauberer unb -öecfenaff. fRebaíteur 
(Sbuarb ®tafc Solid. Megjelenik hetenként négyszer. Félévi ára 
helyben • • • > • • • • » •  5 fr.
postán ............................................................................6  fr*

Pesti hírlap. Szerkeszti C s e n g e ri Antal. Kiadja Länderer Lajos. Meg- 
'  jelenik hetenként négyszer. ívnagyság, postán hetenként 4-szer küldve

7 fr. 12. kr. Előfizetési ára helyben 5 fr., postán hetenként 2-szer 
küldve . • . ■ • • • 6 fr. 1 2 kr.



$>гф1шг0гг üfiiuiifl, fiäbtxfdje. Síetacteur. Síboíf 9t e u R a ö t. .fjcrauégeber 
5CR. o. íParíd) golio. Megjelenik a’ „Pannónia' '  4r. melléklappal 
hetenként hatszor Félévi ára helyben . 5 fr.
postán .................................................................... 6  fr.
A’ „Pannónia" melléklaphoz jár^pdó divatképek külön 2 forintba ke
rülnek

Protestáns egyházi és iskolai lap. Szerkesztő- kiadók Székács  
József, és T ö r ö к Pál. Megjelenik hetenként egyszer 1 és '[2 íven 4r. 
Pesten. Előfizetési ára félévre Budapesten 3 fr. 40 kr. postán
küldve .................................................................... 5 fr.

Religio és Nevelés. Kath. egyházi folyóirat Szerkeszti ’s kiadja S 0 - 
mogyi Káról. Megjelenik az „E g у h áz i és li t er a tu r ai“ mel
léklappal hetenként kétszer 4r. Budán. Előfizetési ára helyben
4 forint, postán........................................................... 5 fr.

Der îebcnbűrgcr Dote. SRebacteur 3of). SSenignl b. SDWfcenberg. 4.
manjlatt. Megjelenik a’ ,Д  t a n p l b a n i a" melléklappal heten
ként kétszer. Félévi ára postán . . . . 2 fr. 24 kr.

jSitbcnbitrgcc lUodjcnblatt. 4. Äronftabt. 9tebaction unb Seríag bon 3o&- 
©ott unb 23. Németh. Megjelenik a’ „S a t el 1 it - a t f er für 
©eift*®emüíb unb 23a t e r l anbé funbe— és ©tűnőén* 
blumen bér ©ígentoűrt '* melléklapokkal hetenként kétszer 
Félévi ára postán s . . . . 4 fr

Ucr Spiegel f*r ííunff ©teganj unb Sföobe. IJtebacteur ©am. 9foientbaí. 
23erlegcr: £$rr. SBtefen’í SBittme unb ©. SRofentbat. 4. Ofen unb Sßeflf) 
Megjelenik a' „© d) m e t te r 11 n д és ^ an ő í u n g ö j e i t u n g ,  
melléklapokkal hetenként négyszer. Félévi ára helyben 4 fr.
postán • 1 . . , . . . . . 5 fr.

Szépirodalmi szemle, magyar, kiadja a’ Ki s f a 1 u d y-T á г s a s á g. 
Szerkeszti Érdé lyi János. Megjelenik e’ lap minden héten egyszer 
8 r. Pesten. Előfizetési ára félévre helyben 3 fr., postán 4 fr.

ütcinceumrcr ÍUodjenblatt. 3eitfcl)rcft für SBiffen, Jtunft unb .Qlnbuffrie 9?e* 
baetfur: 3 of. Ä l apf a  Megjelenik hetenként egyszer. Félévi ára
p o s t á n .....................................................................3 fr.

JDcr Ungar. SRebigirt unb bcrauSgegeben bon <£>ecma 1 Äletn 4 .
Megjelenik minden nap. Félévi ára ö fr., postán küldve 6  fi. 24 kr. 
postán minden nap küldve . . . . 7 f. 12 kr.

{Folytattatok?)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trattner-K árolyi.



1В0ВДШ1 HIBDETŐ.
6. Év 1848. 2. szám.

KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
m a g y . t ű i  akadém iai kön yváru sok  é s  k iadók P e s te n ,

(Ferenciek térén 413. szám alatt.)

A’ lioui irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed v*gy fél ivén , ét 
minden «/. iker lia/iban bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészei i tárgyakat ■ 
közianiertetés végett rendesen felveend , meilynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólitatnak : munkáikból e ' hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J . e s  fa  

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Februárban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben )

B eaum ontnö  gyerm ekek  t á r a ; közkedvességö munkája Foa Eugénia
által egészen átdolgozott ’s uj regékkel bővített franczia eredeti 
után fordítva, i  képpel- 8r. Pesten, 1848. Kmich G. sajátja. VIII és
319 lap, f ű z v e .............................................................. I f. 20 kr.

B ogue Dávid, tr. Kísérlet az új-testamentomnak isteni tekintélyéről. 12r. 
Pesten, IS48. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. (Geibei К. Ы- 
zománya) X és 291 lap, vászonba kötve . . . 50 kr.

C 'sery József. Prosa versuum , vagy a’ nevek nemeiről és bajiitásáról, 
nemkiilömben az igék múlt idejiről és hanyatszavairól szóló szabá
lyok magyarázata; az előforduló szavaknak magyar és németajkú ki
fejezésével együtt. II-dik latin oskolára- 8r. Pesten, 1848. Nyomat. 
Trattner-Károlyinál. (Eggenberger és fia bizománya.) 111 lap, 24 kr. 

K otvös József báró- Magyarország 1514-ben. Regény. 8- és 9-íík  fü
zet- N8r. Pest, 1847 Bartleben K. A tulajdona 129—356-dik lap, 
f ű z v e ......................................................* . /  2 fr.

ном
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Erdei Fülöp. Örökváltság. 8r. Pesten, 1848. Fmlch G. bizománya. 35 lap,, 
fűzve- . . . . . . . . . . . 20 kr.

Fiilep György. A’ zsidók emancipátiója Magyarhonban nem czélszerü. 
8r. Pest, 1848- Nyomatott Beiméinél. (Müller testvérek bizománya) 
VII és 61 lap, fűzve t  . 30 kr.

Garay János. Az Árpádok, történeti balladák-, legendák- ’s mondák
ban. 2-dik kiadás. N8r. Pest, 1848. Kiadja Heckenast G. XVI és 
216 lap, fűzve .............................................. ...... 2 fr.

Gáspár János r (nevelő.) Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek 
számára. 8r. Kolozsvárt, 1848. Özvegy Barráné és Steinnál. 71 lap, 
fűzve • . . . 20 кr.

Gondolkodástan’, a’, elemei. A’ Sárospataki főiskolában a’ bölcsé
szetet első évben hallgatók’ számára; irta M. A közoktató. 8r.
S. Patakon, 1847. Nyomtatta Nádaskay András. (Pesten , Eggenber- 
ger és fia bizománya.) 162 lap,fűzve . . . .  30 kr.

Híador. Hangok az emberiséghez. 12r. Pesten, 1848. Heckenast G sa
játja. 109 lap, fűzve . . . . . . .  48 kr.

Ifjúság olcsó könyvtára. 11- és 12-dik füzet. Don Quichotte de la 
Manche. Nagyobb gyermekek számára kidolgozott munka után mu
latságos olvasmányul fordította Karády Ignácz. 12r 1-ső és 2-dik 
füzet. Pest, 1848. Heckenast G* sajátja. Összesen 243 lap, fűz
ve 40 kr.

Jászay Pái, (magy. kir. udvari titoknok, magy. tud. társ. rendes tag, 
's a’ t.) A’ magyar nemzet napjai a’ mohácsi vész után. I-ső kötet.
5-dik füzet. 1527. jan. 2-tól— febr. 2-ig. Buda 1497-ben lerajzol
va. N8r. Pest. 1848. Hartleben ;K. A- tulajdona. 385—480-dik lap , 
fűzve .............................................  1 fr*

Jókai Mór. Vadon virágai. Novellák 2 kötet. Pest, 1848. Heckenast G. 
sajátja. Összesen 450 lap, fűzve . . . . 2 f. 40 kr.

Könyvtár, kék. házi és iskolai oktatásra szolgáló kézi és segédkönyvek 
gyűjteménye. IX-dik szállitvány. Magyar olvasó-könyv tanodák és 
magán-növendékek használatára. I-ső folyam. 7—11 éves mindkét- 
nemü gyermekeknek. Néhány pályatárs küzremunkálásával doígozák 
és szerkeszték Gáspár János és Kovácsi Antal nevelők. 1-ső fele. 8r. 
Kolozsvár, I8iö. Özvegy Barráné és Steinnál. 220 lap, fűzve 30 kr.

Könyvtár, olcsó iskolai. 6-dik kötet. Tartalma: Számtan; irta Kanya 
Pál- Sr. 'Pest, 1848. Kiadja Heckenast G. 167 lap, fűzve 48 kr
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Hgyanaz. 7-dik kötet. Tartalma: Szavalmányok, tekintettel a’ köl
tészeti nemekre, jelesb magyar költők után szerkesztő Tooth Ist
ván. 8r. Pest, 1848. Kiadja Heckenast G. 259 lap, fűzve 48 kr.

Lónyay Menyhért. Hazánk’ anyagi érdekeiről 2-dik füzet. Általános 
nézetek. Viziutak. Vasutak. 8r. Pest, 1848. Geibel K. 209 lap, fűz
ve • . . . . . . .  1 f. 30 kr.

X^ptár és évkönyv, első magyar, zsidó, 1848-dík szökő évre. Köz- 
■ rebocsátja a’ honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti 

egylet, i-ső évfolyam, egy arczképpel és egy zenemelléklettel. N8r. 
Pest, 1848. ÍNyomafott Länderer és Heckenastnál. (Kilián György bi
zománya.) VI és 266 lap, fűzve . . . 1 f. 12 kr.

Xévkönyve, a’ tiszamelléki helv- hitvallású egyházkerület, naptárral
1848-diki szökő évre Első év. 8r. S- Patakon- Nyomtatta Nádaskay 
András (Pest, Eggenberger és fia bizománya.) 56 lap, fűzve 10kr.

Ikalugyay, ifj Imre. Turmező oklevelekkel kisért jogtörténeti ismerte
tése. 8r. Pest, 1818. Geibel K. 45 lap, fűzve . . .  30 kr.

— , — Megye-rendszer hajdan és most- 4-dik kötet Megye-statisti- 
ka Dunán inneni és dunán túli megyék, ’s szabad kerületek. 8r. 
Pest, 1848. Geibel Károly. VIII és 311 lap, 23 táblákkal fűzve 3 fr.

Pólya József, (orv. tr., 's a’ pesti magyar polg. őrhad’ főorvosa ’s a’ t-) 
s *  Az ember nemi tekintetben. Leírása az ember’ nemi részeinek egész

séges és beteg állapotokban. 1-ső füzet. Férfi nemi részek’ boncz
és élettana. N8r. Pesten, 1848. Nyomatott Länderer és Heckenast
nál. (Geibel K. bizománya.) (53 lap , fűzve . • • 40 kr.

Siijanszky Antal- Fényrajzok Jézus és az Apostolok életéből 8- és
9-dik fűzel, aczélmetszetekkel. 4r. Lipcsében, ' .j 847. Teubner B. C. 
tulajdona. (Pest, Geibel K. bizománya.) Összesen 16 lap, finom ve- 
linen, fűzve • • • . . • • 1 f. 30 kr.

ftzalay László Státusférfiak és szónokok’ könyve. Új folyamat. 3-ik fű
zel. Tartalma: Brougham (vége.)— Franklin.— Constant (kezdete.) 
N8r. Pesten, 1848. Kiadja Heckenast G* 177—272-dik lap, füz- 
vp .............................. .......  48 kr.

Szokolay István. Büntető jogtan a’ codificalió és tudomány legújabb el- 
л vei szerint, különösen biráink *s ügyvédeink számára. 2-dik rész. A’ 

büntettek és büntetéseikről részletesen. 8r. Pest, 1848. Kiadja He- 
ckenast G XII és 241 -452-dik lap, fűzve. Ára az l-ső és 2-dik 
résznek . .....................................................^
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V állas Antal, (m. tód- társasági rend. tag.) Nemzeti Encyclopaedia, 
avvagy Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és történeti ne
vezetességei, szótár-alakban. 4- és 5-dik füzet. N8r. Pesten, 1848 
Hartleben К. A. tulajdona. 337—5C0-dik lap, fűzve- Minden füzet 1 fr.

1 «leiten nyelvein
©ífd)id)U Ungarn* mit 2IbbUbungen bee Xnfü r̂tc unb Jfönige. 8. tßejfyv

1848. SJerlag ben tilt. Bucsánszky. 139 lap, kötve • 24 kr.
ânbtnőrurbud), beutfi^«ungai;if( :̂(atetntf êS, na4 bem heutigem ©tanb* 

puncte bee ungarifê en ©ргафе, unb mit $enűfcung bee befíen neuern 
f  -£>űlfémittft bér lateinifdjen unb beutfd̂ en Згргафе- Síit einer

mäfjigen Srflärung bér SEiteítoörter unb erlőuternben ©eifpielen, Pon 
<5. f). SBiganb. 2*te Síbr̂ elXung, 8. bie 3. £í. 4. $re§burg, 1848. 
©rutf unb íöeríag bon (5. $$. SBiganb. VIII és 393 -  866-dik lap, 
fűzve. ^reiő bér l#ten unb 2*ten 9Ibtbeilung . . . 4 fi

$aue-S*ktttőr, neuejter öflerrei îfcíer 4 unb SSrieffleOer, ober SJlufterbudj 
jur ttbfaffung alter im ®efdjafté* unb 43tibatoerfeíre, fo rrie in freuub« 
Гфа̂ Кфеп 83ert)á'ítniffen ooríommenben ‘lluffüfee etc. 5=te oermê rte 
‘ílujlage. 8. $>ef!í>, 1848. SBertag bon ©. £e<fenají. XXVIII és 790 lap,
kötve ................................................................................  3 fr.

jfrfr-Cabintt belletrijlifdjee, bér neueren unb bor;űglid)flen Stomane aller 
Stationen in forgfaltigen Überlegungen. £erauégegeben oon Dr. фес» 
mann 9Repnert. 142—1474e Lieferung. ßntbalten: Saturnin Flehet 
ober bie ©trfdjrccrung bei 3Rarquie bon la Rouarie- i>iflorifĉ er 9to» 
man aus bem Senbéefriege bon Friedrich Soulié. Uberfefct bon Louis 
Fort. 3-ter—5iter 2tjeil. 12. Leipzig, £artlebenő 23erIagé*Srpebition. 
Összesen 492lap, velinen, fűzve. Sine Lieferung foftet . 12 fr.
Жег aber auf 25 Lieferungen ьогаиё belliit, erhellt felbe um 4 fl. 

übttofpicUr, ber fluge, ober SBeroeiS, tote man mit 83erflanb bae Lottofpiel 
L ju ftetem ©etoinne jwingen fann. Stcbft einer Sleineifung, tote man Ьигф 

biefeé 3<ф1епг unb SBörtertraumbuá) im Lottofpiel fein ©töd гаафеп 
fann. 8. fßefti), 1847. ©rucf ьоп 3. «Beimet. (3« ©ommiffion bei 3 
6ggenberger unb <Soí)n.) 94 lap, fűzve . . . . 30 kr.

Jttnrlin Sofept). ®е[ф1ф1еп béé Oftení. 4*ter unb 5*ter SEfjeif- Snt^alt: 
€ulamitt). 2 23anbe. 8. феЭД/ 1848. SBeríag bon ©. êtfenaft. Ösz- 
szesen 380 lap, f ű z v e ...................................... 2 f. 40 kr.

(Folytattatok.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdintind. — Nyorat. Tratlner-K«r<dgi



lEODAfcMI HIHBBTÖ.
6. h v  1 8 4 8 .  .у, szám .

KIADJÁK

EGGENBEIIGEK J. és FIA
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten ,

(Ferenciek térén 413. szám alatt.)

A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliveíi , ée 
minden az iker hazában bármiJíy nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetee végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető1 szerkesztőjéhez E g g e n b e r  g e r  J . és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Dlartiusban megjelent könyvek.
( Ezüst pénzben.)

Ábrányi Alajos. Átalakulási vázlatok tekintettel hazai viszonyainkra- 
Béke, egyetértés, szabadság, törvényszerűség. 1-ső füzet. 8r. Bu
dán. 1848. A’ m. királyi egyetemi nyomda betűivel. (Eggenberger 
és fia bizománya.) 32 lap, fűzve. Megjelenik füzetenként, egy fü
zet ái a .....................................................................15 kr.

A rany János. Murány ostroma, bcszély. 8r. Pesten, 1848. Emich G. 
könyvkereskedésében. 127 lap, fűzve . • . . 40 kr.

Beély födél, (Pannonhegyi szent Benedek pap ’sa’t.) Alapnézetek a’ 
nevelés, és leendő nevelő, ’s tanítóról különös tekintettel: a’ tan’ 
történeti viszontagsága, és literaturájára. 8r. Pozsonyban, 1818. Nyo
matott Schmid F. és Busch J. J. betűivel. (Pesten, Eggenberger és 
fia bizománya.) X és 162 lap, fűzve . . . .  1 fr.

Bcrnát Gáspár. Fresco képek. 8r. Pesten, 1848. Nyom. Trattner-Ká- 
/  rolyinál. (Eggcnberger és fia bizománya.) XVI és 172 lap, fűzve 1 fr.

Eördögh Károly. Vág völgye- 8r. Pozsonyban. 1848. Wigand К. F. bi- 
l /  zománya. 24 lap, f ű z v e .............................. .......  • 20 кг*
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ívnagyság. Kolozsváron, fűzve .............................. 40 kr.
Fóalapjai, az új magyar alkotmány, a 'városi és falusi nép okta

tására és felvilágosítására. 1-ső szakasz. Magyarul és németül. 16r. 
Pest, 1848. Nyom. Beiméinél. (Müller Gyula bizománya.) 26 lap,
fűzve ..................................................................... 12 kr

Fogarasy Alsóviszti János. Legújabb és legteljesb magyar és német 
y *  Zsebszótár, legújabb helyesírás szerint, ’s az ujonan alakított vagy 

✓  felélesztett szókkal bővítve. 2 -dik, jobbított és sok ezer új szókkal
bővített kiadás. II—dik vagy magyar német rész. 3-dik füzet. 8 r. Pes
ten , 1847. Heckenast G. költségén. 481—699-dik lap, fűzve. A 3 
füzetnek ára . . . . . . . .  2  fr.

Gál Sándor, (cs. kir. alhadnagy, az 1 . székely 14. határvéd ezerednél.) 
A’ cs. királyi sorgyalogság’ oktatási szabályzata; az eredeti német- 

(^  bői fordítva. 1-ső füzet, 3 kőre metszett tábiákkal. 8 r. Pesten, 1848.
Nyom. Trattner-Károlyi betűivel. (Emich G. bizománya.) 192 lap, fűz
ve ..................................................................................40 kr.

— — A’ nemzeti őrsereg’ oktatási, gyakorlati és őrszolgálati sza
bályzata. Magyarul és németül. 8 r. Pesten, 1848. Müller Gyula könyv-
kereskedésében. 52lap, fűzve .....................................10 kr.

Hiador. II. Károly. Történeti drámai költemény 5 felvonásban. 8 r. Pes
ten, 1848. Nyom. Beimel Józsefnél. (Emich G. bizománya.) 87 lap, 
fűzve ...................................................................................2 0  kr.

— Őrült tárczája. Regény. 8 r. Pesten, 1848. Nyom. Beimel József
nél. (Emich G. bizománya.) 48 .lap , fűzve . . .  20 kr.

. Hugo Károly. Bankár és báró; szomorujáték 3 felvonásban. 8 r. Pesten,
1848. Kiadja Heckenast G. 93 lap, fűzve . . .  48 kr.

Jámbor Pál. Balladák. 8 r. Pesten, 1848. (Emich G. bizománya.) 123 lap, 
f ű z v e ........................................................................... 2 0  кr.

u

I llé s , Edvi Pál; (n. Dömölki ev. prédikátor 's a’ t.) Postilla, azaz: 
keresztyén erkölcsi Predikácziók, egy egész egyházi esztendőre, a’ 
rendszerinti evangéliomokra Mindennemű keresztyén lelki-tanitók 
és hallgatók’ számára. 2-dik rész : Nyári postilla. 8 r. Pesten, 1847. 
Trattner-Károlyi tulajdona. 275 lap, fűzve . . 1 f. 48 kr.

Karády Ignácz. Uj franczia-magyar és magyar-franczia Zsebszötár. 2-ik 
kötet. Magyar-franczia rész. 12r. Pesten, 1848. Heckenast G- tu
lajdona. 366 lap, fű z v e ..................................... 1 f. 20 kr.

K eleti-órák, költészeti, történeti és nyelvtudományi tekintetben. Ere
detiekből magyarítja Repicky János nevelő. 1-ső füzet. Párhuzam az
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I arab, perzsa és török költészet közt. 8r. Szegeden, 1848. Griinn Já
nos betűivel és költségén. 62 lap, fűzve . . . 20 kr.

Klóh István. A’ pesti forradalom története 1818-ban. Adatul politikai 
életünk erkölcstörténetéhez. 12r. Pesten, 1818. Beimel nyomdája. 
(Eggenberger és fia bizománya.) 42 lap , fűzve . . 20 kr.

K ö n y v tá r , olcsó, iskolai. 8-dik kötet* Tartalma: A’ világ történetei a' 
legrégibb időktől fogva a’ legújabb korig. Vezérfonalul a’ történeti 
oktatásban; irta Kiss Lajos- 8r. Pest, 1S48. Kiadja Heckenast G.
240 lap, f ű z v e ................................... . . . . . 48 kr.

és E rd é ly o rszág  tö rténete  ra jzo la tokban . Geiger P. N. I. 
akadémiai képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta 
Dr. VVenzel G. egy nagy lap aczélba metszve és egy iv magyarázattal, 
lö-dik füzet. ívnagyság. Bécshen, 1848. Kiadja Ehrenreicb I, (Pes
ten , Eggenberger J. és fia bizománya.) . . . .  1 fr.
Finom k i a d á s ........................................................................ 2 fr.

M agyaro rszág  ú jjá szü le té se . 8r. Budapesten, 1848. Geibel K. tulaj
dona. 30 lap, f ű z v e ...............................................................20 kr.

M észáros Károly. Országgyűlési teendőink, l-ső füzet. Birtok-és jog
viszonyainkról. 8r. Magyar-Óvárott, 1848. Nyomatott Gzéh Sándor be
tűivel. (Pozsonyban. Reisbach I. A. bizományában.) 89 lap, fűzve 40 kr. 

M unkások ú jsága . Felelős szerkesztő és kiadó Táncsics Mihály. Meg- 
’ jelenik minden vasárnap. 8r. Ára ez újságnak a’ még hátra levő há

rom évnegyedre postán küldve 3 fr. Budapesten • • 2 fr.
Egy egy számnak áTa itt helyben . . . . .  3 kr.

N agy Ignácz. Szúnyogok. 8r. Pesten, 1848. Geibel K. udvari könyvá
rus tulajdona. XIII és 267 lap, fűzve . • . 1 f. 20 kr.

P ap  István, (egyházkerületi tanácsnok, Vámosi reform, prédikátor.) A’ 
keresztyén vallás. A’ heidelbergi katekhismus magyarázataúl. LII. 
űrnapban. Újra átnézte ’s kiadta ifj. Vári Szabó Sámuel. Tisza-Föld- 
vári lelkész. Pap István arczképével. N8r. Kecskeméten, 1848. Nyo
matott Szilády Károlynál. (Pesten, Eggenberger és fia bizománya.)
280 lap, fűzve ......................................• 2 fr.

P es t szab . k ir . v áro s házjegyzéke. ,§á'ufec»@d}ema bér f. §r. Btabt 
феРЬ I2r. Pesten, 1848- Ivanics könyvkereskedésében 206 lap, köt-

Széchenyi István gróf. Javaslat a’ magyar közlekedési ügy rendezésé
i ü l ; egy átnézeti térképével. 8r. Pozsonyban, 1848. Nyomatott Bel- 
nay örököseinél. (Pesten, Eggenberger és fiánál bizománybán.) 134 lap, 
fűzve ....................................................................... 1 f. 20 kr.



Toldy Ferencz. Emlékbeszéd I\is János felett. A’ Kisfaludy-társ&Ság XI. 
közülésében febr. 6-ikán 1848. Tartotta T. F. 8r. Pesten, Eggenber- 
ger és íia könyvárusoknál. 20 lap, fiizve . . .  10 kr.

V állas  Dr. Antal, (a’ in. tud. társ. rend. tagja.) Felsőbb egyenletek, egy 
ismeretlennel. 2-dik füzet. 8r. 1848. Eggenberger és fia költségén. 
VI és 273—574-dik lap, fűzve . . • . I f. 30 kr.
Az első füzet, melly külön is kapható . . . .  40 kr.
Az egész munka . . . . . . 1 f. 50 kr.

— — Nemzeti Encyclopaedia avvagy Magyarország és Erdélynek 
állam-, földrajzi és történeti nevezetességei, szótár-alakban. 6-dik 
füzet. N8r. Pesten , 1848 Hartleben К- A. tulajdona. 5(il—672-dik
lap, f ű z v e .................................... ......... . . . 1 fr.

V árosi  ü g y ,  a’, Magyarországban és a’ pesti’ tanács. Igaz szó német
ből fordítva. I2r. Pesten, 1848. Nyom, Beimel Józsefnél. (Müller
Gyula bizománya.) 26 lap, f ű z v e ..................................... 16 kr.

Zerlfy Gusztáv. Martius 15-dike 1848- Egy lap néptörténef. 8r. Pesten. 
Hartleben К. A. könyvkereskedésében. 38 lap, fűzve • 15 kr.

le ie r e n  n y e lv e n :
Joljn Submit t>. Äritifd&e SSeteudjtung ber Rubens (Smancipationífrage. 8. 

fprejjburg, 1848. S3erlag - ber ßanbee’fdjen S3ud:$anblung. 38 lap, fűz
ve . . . . .  .................................. 30 fr.

jfcff-Cabinct belletriftifct)её , ber neueften unb »orgügltd:fTen Stemane aller 
Stationen in jorgfaltigen Überfettungen, фегаиёдедеЬеп non Dr. фег« 
mann ©íeonert. 148—1 ö8=te fiteferung. (Sntbalten: Saturnin Fichet 
ober bie ©erfdjttörung beS *Díarquiá non la Rouarie. Jpifiorifdjer SRos 
man oon Fr. Soulié. Überfefct oon Louis Fort. 6=ter 9tantf)orpe
oon G. H. Lewes, űberf. oon ©r. g. ®- 2B. Sí obiger. 2 Steile- Val- 
creuse oon Julius Sandeau, űberf. oon ©г. ф. ?Otei)nert. 2 Sfyeiie. 
©ie beiben ©ianen oon Alex. Dumas, iiberf. oon 3* 21. SDtoifyamer. 
l=ter bié 64er £$eií. 12. Sctpjig, 1848. фагйеЬепё 23erlagés (Sppebition. 
Összesen 1934 lap, fűzve. @ine Lieferung foftet . . 12 fr.
ЯВег aber auf 25 Lieferungen ooraué begatjlt, ertjá'lt felbe um 4 fi.

R eaction , bie. (Sin SBarnungőmort com ©erfafftr be8 ©ürgét 91. SS. <5- 
8. ©fen, 1848. ©ebrucft in ber f. ungar. Unioerfitatés ©udjbrurfetet. 
C3n (Eommiffion bei 6. ©etbeí.) 60 lap, fűzve . . 20 kr.

3erft ©. Q. Ser I5#te ©tárj 1848. in ^efi. 8. fpefl- (£• 91. £artleben6 
SSeríag. 40 lap , f ű z v e ...................................................15 kr.

( Folytattatok.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trattner-Károlyi.
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Ж О В А Ш Х  HIRDETŐ.
1 &  h v  i 8 4 8 .  4 . szám .

'

KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
inagy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferenciek térén 413. szám alatt.)

A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy hegyed vagy féliven , és 
minden az. iker hazában hárniilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 

• kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Áprilisban megjelent könyvek.
( Ezüst pénzben.)

t Á brányi Alajos. Átalakulási vázlatok tekintettel hazai viszonyainkra. 
2_4-dik füzet. 8r. Budán, 1848- A’ m. kir. egyetemi nyomda betűi
vel. (Pesten, Eggenberger és fia bizománya.) 33—128-dik lap, fűz
ve. Egy füzet ára ...................................................... • 15 kr.

Academiai é r te s í tő , magyar. Vili—dik év. 1848. 1—3-dik szám. 8r. 
Szerkeszti Toldy F. titoknok. E’ hivatalos lapból, melly az acade- 
miai gyűlésekben előforduló ’s közzé tételre alkalmas tárgyakat, va
lamint az intézetet illető fontosabb jelentéseket közli, az academiai 
kivételével minden hó’ 10-dikén egy egy szám jelenik meg, ’s ez 
a’ körülmények szerint mindenkor egy vagy több Ívből áll. Néha 
rajzok is járulnak hozzá, kapható Eggenberger J. és fia academiai 
könyvárusoknál, ’s ältalok a’ két haza’ minden hites könyvárusainál. 
Az egész évi folyamra az előfizetés . . . .  2 fr.
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Erdélyi János. Népdalok és mondák. 3-dik kötél. 8r. Pesten, 1848. 
Nyomatott Beimel Józsefnél. (Eggenberger és fia bizománya.) 332 lap, 
f ű z v e .....................................................................1 fr.

(■ál Sándor. A’ Pest-városi nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás , gyakor
lat-és szolgálati szabályzata. 8r. Pesten, 1848. Müller Gyula könyv- 
kereskedésében. 55 lap , egy tervei, fűzve . . .  20 kr.

(jialgóczi Gábor, (köz-és váltójogi ügyvéd.) Magyar nyelvtan. A’ma
gyar nyelvet a’ természetből és természetesség szerint; szoros szó
származási rendszeren fejtegetve. 8r. Pesten, 1848. Nyomat. Beimel 
Józsefnél. (Eggenberger és fiánál bizománybán.) 303 lap, fűz
ve . • . , . . . . • . 2 f. 20 kr.

Hunyadi Károly. Nem voltunk csak leszünk még. 8r. Pest, 1848. Eg- 
genberger és fia m. acad. könyvárusoknál. 30 lap , fűzve 10 kr.

Kistükör, vallási, a’ keresztény katholikus kisdedek számára; irta és 
kiadta Z. S. I6r. Kőszegen. 1848. Nyomatott Reichard K. ’s fiainál- 
(Budán, Schröpfer A. J. bizománya.) 78 lap . . . 10 kr.

Kölcsey Ferencz naplója 1832—1833. 8r. Budapest, 1848- Dobrossinál. 
173 lap, f ű z v e .....................................................1 f. 20 kr.

Lukács Pál. Kis természet. 8r- Pesten, 1848. Nyomatott Beimel József
nél. (Eggenberger és fia bizománya.) 291 lap, kötve . 1 fr.

Máhr Antal, (ügyvéd.) Kalauz. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Länderer 
és Heckenastnál. (Emich G. bizománya.) 18 lap, fűzve . 10 kr.

— — — Értekezés hitelintézet és jegybankról hazánk körül
ményeire alkalmaztatva. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Länderer és 
Heckenastnál. (Emich G. bizománya.) 22 lap, fűzve . 10 kr.

Névkönyv, magyar tudós társasági, Naptárral 1848-ra. 8r. Budán. A’ 
magyar kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, Eggenberger és fia bizomá- 
nyában.) 108 lap, f ű z v e ..............................................20 kr.

Nyári Albert. A’ magyar forradalom napjai. 1-ső füzet. Vasvári Pál 
arczképével. 8r. Pesten, 1848. Magyar M. könyvárusnál. 30 lap, fűz
ve. E’ munka 12 füzetben jelenend meg, 12 arczképpel. Ára egy-
egy f ü z e tn e k .............................. .......  . . . 20 kr.
Az első kötet átvételével az utolsónak ára is le lesz fizetendő. Az 
egész munkára egyszerre előfizetők 4 fr. helyett csak 3 fr. 20 kr. 
fizetendnek.

Reform. Szabadság. Egyenlőség. Testvérség. Felelős szerkesz
tők 1848-ra Nádaskai és Zerffy. Kiadó tulajdonos Emich Gusztáv. 
Megjelenik e’ lap: csütörtökön és vasárnap egy-egy ivén; havon- 
kint legalább két párisi divatkép , vagy más mümclléklettei. 4r. Elő-
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fizetési ára évnegyedre helyben . . . . 2 f. 30 hr.
V id é k r e .............................................................  3 fr

Táncsics Mihály. Vasárnapi egyesület vagy segítsünk egymáson. 8r. Bu
dapesten, 1848. Müller Adolf tulajdona. 152 lap, fűzve . 20 kr.

Törvényczikkek 184Vs-iki országgyűlési. 8r. Budapesten. Geibel K.
tulajdona. G3 lap, fűzve . .......................................24 kr.
Ugyanaz. A’ sajtó szabadság visszaállításának első évében. 8r. Pes
ten, 1848. Trattner-Károlyi tulajdona. 72 lap, fűzve . 30 kr.
Ugyanaz. Nyomatott minister-elnöki rendeletnél fogva a’ k. királyi 
megerősítést nyert eiedeti kézirat után. 8r. Pesten. Länderer cs He- 
ckenastnál. 94 lap, fűzve . . . . . . .  24 kr.
Ugyanaz. ívnagyság. Pesten. Länderer és Heckenastnál. 44 lap, 48 kr.

Udvardy Ignácz. Őszinte szózat a’ néphez, mellyet franczia eredeti után 
átdolgozva, ’s hazánk jelen viszonyaira alkalmazva. 8r. Veszprém
ben , 1848. Ramasetter K. betűivel. (Emich G. bizománya.) 51 lap , 
fűzve - ............................................................. 10 kr.

Vasváry Pál. Történeti névtár. Élet és jellemrajzok. 1-ső füzet. Csák 
Máté arczképével. 8r. Pest, 1848. Magyar Mihály’ könyvkereskedé
sében- 112 lap. Előfizetés együtt az ntolsó füzetre . 1 f. 20 kr-

Vállas Antal, (a’ m. tud. társ. rend. tagja.) Nemzeti Encyclopaedia, 
avvagy Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és történeti ne
vezetességei, szótár-alakban. 7-dik füzet. N8r. Pesten, 1848. Hart
leben К-A. tulajdona. C73—784-dik lap, fűzve . • 1 fr.

Idegen nyelven:
(gintjorn 3 .  (SRabinctfSfanbibat.) 3ur ^ubenfrage in Ungarn. 8. Ofen, 1848. 

©ebrucft in bér P. Unioerfitá'té#®u^brucferet. (3n Sommtffion bei ®cerg 
Lilian.) VIII és 81 lap, fűzve . . . . . .  30 kr.

©efcl-SUtikel bee un0arifd)cn tteidiotagea 1847/S. ^aá) bet ungatifdjen Origi* 
nat/líuégabe überfe&t. 8. $ßeft, 1848. S3erlag bon »emberét unb £e*
denafl. 99 lap, f ű z v e .....................................................24 kr.

©tfef>-.2Utíhel bra unßürifdjen Rfidjatagca 1847/s. 8. ?>eítf), 1848. »erlag oon 
Stbolf Skuller. 90 lap, fűzve . . . . . . 20 kr.

©efe^-Slrtikíí Ш ungariftljcn Шфамдеа 1847/g. 8. *peftí), 1848. 93ertag oon
Sári ®eibel. 64 lap, f ű z v e ............................................ 24 kr.

jfífe-Cűbintt betíetri(tifd)ee, bér neuejlen unb oorjűglic|flen Sfomane aller 
* Stationen in forgfőítigen Überfefcungen. £erauégegeben oon Dr. £er*
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matin SDíepnert. 169—\12-лг Lieferung. Sntfjalten: ©ie ©efangens 
fĉ aft béé Srelbtrompeterő Escoffier bei Abd-el-Kader, bon Srnefl ЗД169, 
iiberf. oon 59?. Stienne. l*fer unb 24er 2 $dí. 12. Setpgig, 1848, £arts 
lebené fßerlagösSrpebitton. Összesen 306 lap. Sine Lieferung Eofl 12 fr. 
2Ber abet auf 25 Lieferungen eorauő begatjU, eríjó'lt felbe um 4 ft.

Szeberinyi, Joannes. fTheologiae Doctor, Dioecesis Montanae Superin
tendens ) Corpus maxime memorabilium Synodorum Evangelicarum 
Augustanae Confessionis in Hungária. Cui:' Praefatione historica in 5 

singulas. 8 . Pesthini, 1848. Sumtibus'G. Heckenast. XXII és 165 lap,
fűzve ..................................................................................... 1 fr.

Ingom , Ьаё junge. Sin Flugblatt. «§aupt SRebacteur unb t̂rauégeber 9?aum 
Öconom. 8 . 1848. 9?ro 1. 2. fpeft&. ©ebrudt in SBeitnele ©^brúderei.
3u ijaben bei 2Ibolp$ 2)tüller. ©ec ^reíé fiit J6 га[ф aufeinanbec fols
genbe Lieferungen ift .......................................30 fc.
Sinjelne Hummern j u ......................................... 3 fc.

UdefiU (öffentl. Lefjrer an bem £anbetásSeí)rtnfHtute ju ©tefjburg.) ©er 
Kaufmann im ©omptoic unb an ber SBörfe* 8 . ’flrefiburg, 1818. ®e* 
bruit bei @cf)mfb unb ©иГф. (Sn Sommiffion bei 3 - 2G Э̂ егёбаф.) 
146 lap, f ű z v e ...................................................................... 1 fr. '

Wept Sofepi). Lenjbtütfjen ber Freiheit. йЫ(фе ©amenfpenben. Ыеб .geft.
16. $ßte{jburg. 1848. SSerlag oon 3. 21. Svaiba. 70 lap, fűzve 24kr.

M ü d a r a b o k :
Görög-Magyar atlasz, az az a’ magyar-, horvát- és tótországi me

gyék és szabad kerületek földképei. 1-só' füzet. 4r. Pesten, 1848. 
Kiadta Hartleben К. A. Megjelenik három füzetben ; mindenik 18 föld— 
abroszszal; fűzve. Egy füzetnek ára . . . 2 f. 30 kr.

JUnn ber Umgebungen oon ©fen unb JJefll). €02it HlnfWbten. fjrolio. SBerlag oon 
©. <5т1ф . .................................. ........  40 fr-

(.Folytattatok.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Tratlner-Károlyi.



IRODAIK! HIRDETŐ.
6. Év 1848. 5. szám

. KIADJÁK.

EGGENBERGER J. és FIA.
inagy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.

(Március 15-iki téren 413. szám alatt.)

A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , niellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszálltainak : munkáikból e1 hirdető’ szerkesztőjéhez E g g c n b e r g e r J .  és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Májusban megjelent könyvek.

(Ezüst pénzben.)

Ábrányi Alajos. Átalakulási vázlatok tekintettel hazai viszonyainkra 
5 és 6-dik füzet. 8r Budán, 1848- A’ m. kir. egyetemi nyomda betűi
vel (Pesten, Eggenberger és fia bizománya) 129—190-dik lap, fűz
ve. Egy fűzet ára . . . . . . . .  15 kr.

Balogh Pál. Egy pár szó a’ magyar tudós társaság ügyében. 8r. Pesten
1848. Nyom Trattner Károlyi betűivel. (Eggenberger és fia bizo- 
mányában) 22 lap, fűzve . . . . . .  Ю kr.

Edzdalok. 24r. Szarvason . 1848. Réthy Lipót sajátja ’s betűi. (Pes
ten Heckenast könyvkereskedése bizománya) 4« lap, fűzve 10 kr.
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Egyházi névtár 1848-dik évre. A’ helv. vallástételt követő dunamellé- 
ki egyházkerület megbízásából szerkezte'te Báthory Gábor, esyház- 
kerületi főjegyző. Polgár Mihály arczképével 8r. Kecskeméten, 184S* 
Nyomtatott Szilády Károlynál, (Pesten Eggenberger és fia bizomá- 
nya) 125 lap, fűzve ......................................................40 kr

Garay János újabb versei 1843 — 1847. Kiadta a’ magyar irodalom- 
terjesztő társulat. 8r. Pesten, 1848. Beimel nyomdája (Eggenberger 
és fia bizománya) 288 lap, f ű z v e .............................. 2 fr.

Halász Bálint. Törvényjavaslatok. 8r. Pesten, Müller Adolf tulajdona. 
109 lap, fűzve ..................................................... 40 kr.

Hamar Dani. Nem kell szerzetes rend. 8r. Pesten, 1848. Nyom. Län
derer és Heckenastnál, (Magyar M. bizománya) 20 lap, fűzve 10 kr.

Hatvani Imre (Ügyvéd.) Szózat az Oláhfai ügyében. 8r. Pesten, 1848. 
Magyar M. könyvárusnál 23 lap, fűzve . . 12 kr-

Hegedűs Zsigmond A’ magyar nemzeti közbecsület védpaisza az 1847/g 
országgyűlésen hozott törvények leikéből 8r. Pozsonyban 1848. 
Nyom. Schmid és Busch betűikkel. (Pesten Geibel K. bizománya) 
32 lap, fűzve ......................................................10 kr.

Horváth Bálint, (Pannonhegyi Sz. Benedek rendű, Bakony — kajári 
egyház’ pap) A’ Füredi savanyúviz "s Balaton’ környéke Kézi
könyvül a’ savanyúvizi, ’s balatongözősi minden karú, s rendű 
tisztes vendégeknek 8r. Magyar - Óvárott, 18'iS. Nynmt Czéh 
Sándor. (Győrött Schwaiger Phil, bizománya) 115 lap, fűzve 40 kr.

Kassay Adolf. Tárnokszék. és tárnoki törvényczikkelyek. Kiadta a* 
magyar irodalomterjesztő társulat. 8r. Pesten , 1S48 Nyom. Beiméi
nél, (Eggenberger és fia bizománya) 48 lap, fűzve . 20 kr.

Közűgyvéd- Emberbarát egylefetalakitó jótékony czéln néplap. 1848- 
ra- Felelős szerkesztő Jósa Ferencz. Kiadó Müller Adolf. Megjelenik 
hetenként kétszer. 4r Előfizetési ára Buda-Pesten , Május hónap 
elejétől December hónapjáig bezárólag............................. 6 for.

Knliffay Vendel. Az átalakítandó középponti országos eazdászati egy
let mint kormányi főellenőrség szabályai. 8r. Váczon, 1858. Nyom- 
Somogyi és Lukácsnál. (Pesten Eggenberger és fia bizománya) 20 
lap, fűzve .............................................................10 kr.

Nemzeti káté, népszerű, az 1848-diké országgyűlésen tárgyalt főbb 
pontok felvilágosítására. 12r. Pápán, 1848. Kelemen Márton bizomá
nya 41 lap , f ű z v e ......................................................8 kr.



— аз -
Оговг Ádám. (Egri megyei, Egerszalókl plebánug.) Egyházi beszédek 

vasárnapokra 3-dik kötet* 8r. Egerben 1848 Az érseki könyvnyom
dában (Jóo János bizománya) 189 lap, fűzve . 50 kr.

Petőfi Sándor, lapok, naplójából, első év. 8r- Pest. 1848. Nyom. Län
derer és Heckenastnál. (.Emich G. bizománya.) 16 lap . 10. kr-

Pótlék azl847/s évi országgyűlési törvényczikkekhez. Ministeri rende
let sajtót élségeh feleit ítélendő esküttszékek felállítása iránt. 8r. 
Pest, 1848. Kiadja Landercr és Heckenast 32 lap, fűzve 12 kr.

Shaskpeare összes színmüvei. Angolból fordítják Arany, Petőfi; Vö
rösmarty. l-ső füzet. Coriolanus. Skaskpeare után angolból Petőfi 
Sándor. Kiadta a’ magyar irodalomterjesztő társulat. 8r. Pesten, 
1818 Nyom. Beiméinél. (Eggenberger és fia bizománya) 182 lap, 
fűzve ...............................  . 1 fr.

Tavast Lajos Dr. Tanoda és egyház. Tanítónak levelei egy paphoz. 8r. 
Pesten, 1848. Nyom. Länderer és Heckenastnál (Geibel K. bizo
mánya) Vili és öü lap. fűzve , . . . 20 kr.

T Török József, (Orvos — és sebésztudor, a’ Debreczeni ref. főiskolá
ban vegytantanára. s a. t.) A’ két magyar haza első rangú Gyógy
vizei is Fiirdőintézetei. Természet — vegy ’s gyógytani sajátságaik
ban előterjesztve. A’ m. tud. társaság által koszorúzott pályamunka. 
Kiadta a' magyar irodalomterjesztő társulat. 8r. Pesten, 1848 Nyom. 
Beimel Józsefnél. (Eggenberger J és fia bizománya ) 190 lap, fűz
ve ............................................................................. 1 fr-

l  Törvény - czikkek 1847/s-dik évi országgyűlési 8r. Pesten. Eggen- 
berger és fia könyvárusoknál. 63 Up, fűzve . . .  20 kr.

■

Idegen nyelven:

Ckrifi, bet fatf)Olifdjr, Sin 93o(Pe6latt fűt 1848. Herausgeber ©r 3of>ann 
Nogál! unb 3offpf) Krotky. 4. Ofen. ©iffев ®Iatt «rf$eint ioöcbtnt. 
litb. 'bbonnímentáprfié monailid) 10 Гг., einzeln . . 3 fr.

©(frboriihrl йгв ungarifdjcn Hridjetagta 18L7/s. 2Cu8 bem ungarifdjen nad) 
öer ©ciginaUJÍuégabe überíê t вея Äti§telfa, <Rc<bt8űntt>aIt. 8. Xirnou,
1848. SJetíag bee ©ad)terfcbcn 9?ифЬапЬ(ипд , 75 lap, fűzve 21 kr.
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tfefe-Äabinet belletriftifdjtS , bér neueften unb Dorgűglidfjten Stomane aller 
Stationen in forgfáltigen Überfegungen. .fjerauégegeben oon Pr- £>err 
mann SOfeonerí. 173—176=te fitVeruna. (Enthalten: ©ie fteben Seb; 
főnben, Eugene Sue I- ©ie Hoffart, (©ie .jpergogir.) überfegt con 

gr. SB- Sfobiget l=ier unb 2ster Steil. 12. ©eft unb Setpgig, 1848 
^artlebené 23erla;gé=@xpebition. Összesen 332 1чр. С?ine Steferung foftet 
12 fr. ЯВer abet auf 25 Lieferungen ooraué begatjlt, erhält felbe um 4 fl

©fmr=|lrőt)<r Leitung, neue politKfffe fammt bem ©eiblatte: ©emeinnügige 
©latter für 1848, f)trau8gegeben unb rebigirt oon .Qof. Jánisch. golio. 
Ofen. Megjelenik hetenként háromszor a’ melléklap pedig kétszer. 
Előfizetési ára Május ésJuniusér. Budán és Pesten, házba küldve 
1 fr. 40 kr. Postán 2 fr. \lajus hónap elejétől December hónap
jáig bezárólag 6 fr. 40 kr. Postán 8 fr.

Wegle ©• (öffentl Legrer gu ©refeburg ) ©er Sdfnellredjnmíegrer, unb íer 
fbfiematifdje jfepfredjner; gum ©ebraudj für alle Stante. 5 Sá’nbdjen 
in einem ©anb. 8. ©refjburg, 1848. (Sn Gtommiffion bei 91.
fReiöbadj.) Összesen XV. és 593 lap, fűzve. . . .  3 fr.

M ü d а г a b :
Arczképek az első magyar független felelős ministeriumnak, kőre raj

zolta Barabás. ív nagyságban kép. Pesten, kiadja is nyom. Walzel A. 
3 fr.

( Folytattatok.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trattner-Károlyi



ÜKOBAbMI HIRDETŐ.
i  6. Év 1848’ 6. szám

KIADJÁK

EGGENBEßGEIt J. és FIA
«nagy. Ind. akadémiai könyvárusok es kiadók Pesten,

(Ferencziek téren 413. szám alatt.)

A’ honi iro d a lm i h ird e tő  m eg je len ik  m inden hó’ végén egy negyed vairy féliven , és 
m inden a/, ik e r  hazában bárm ilty  n ye lven  m eg je len t iroda lm i és m űvészeti tá rg y ak a t H 

, k ö z ism erte té s  végett, rendesen  felveend , m ellynek  könnyebb k iv ihe tésre  nézve m inden 
k iad ó k  fe lszó llta tn ak  : m unkáikból e ' h ird e tő ’ szerk esz tő jéh ez  К g g e n  b e r  g e r  J .  és fia 

k ö n y v k eresk ed éséb e  egy egy p é ld án y t bekü lden i —  ne sa jná lnának .

Jiiitiiisban megjelent könyvek.

( Ezüst pen ■; ben.J

Előlege* nyilatkozat a nevelés ügyeken,jelen átalakulásunkra vonat
kozólag. br. Kolozsvár, 1846. fiai ralié és & einnál. 23 lap, fűzve 10 ki

Farkas E lek . Legújabb és legtömötíebb magyar-német és német-magyar 
s.zókönyv. A magyar n y e lv  újabb es legújabb alakulásál. tekintve. 
Tömnyouiatu kiad is. Német—magyar tesz 2-dik lüzet 17 —27-dik ív 
és vége. 12r. Pesten, 16H. kiadja lleckenast G. 257 -4li)-dik lap, 
fűzve. Ezen 3 füzetből álló német-magyar rész ára . I frt l g  kr.

Fleury Lamé- Szent tői lenetek nevendék ifjaknak; magyarra ford Nagy 
Peter- 1 képpel, 12r. Kolozsvárit, Ы8. Tilsch János tulajdona
K ö t v e ....................................... ......................................................... kr*



f'raenkel Ы. J. Az amerikai egyesület-statusoknak függetlenségi nyi
latkozata és alkotmánya, Sr. Egeiben, 1848. Frenkel M. J. könyv- 
kereskedése tulajdona. 38 lap, fűzve 20 kr.

íiyulai P, Mentovics F. Szász K. Nemzeti színek. 8r. Kolozsvártt, 1848.
Barráné és Steinnál. 49 lap, fűzve , • • • • 12 kr

Herwegh György Költeményei egy elevennek. Ajánlattal a halotthoz. 
Magyarra ford. Magos Ernő 1 —ső kötet 21r. Pesten, Kiadja Táncsics 
Mihály, 1848, (Heckenast könyvkereskedése bizománya) 166 lap, 
fűzve.....................................................  . . . 56 kr

Himmeltsein Dr. Ferencz (Würzburg székesegyházi káplán.) Az anya- 
szentegyház öt parancsolata, böjti szentbeszédekben. Magyarra ford. 
Tillmann Ferencz, Rév-Komáromi segédpap. 8r. Komáromban, 1848*
Sziegler Antal sajátja. 107 lap, fűzve............................... 36 kr.

llirscher Jánosnak a positiv kereszténység sikeresb ápolása iránt a bá- 
deni kamarák elébe terjesztett javaslata; fordította Mészáros Imre 
dolgozótárs. Közrebocsátja a jó- és olcsó könyvkiadó-társulat. 8r. 
Pesten, 1848 Nyom. Beiméinél (Eggenberger J és fia bizománya.)
40 lap, f ű z v e ......................................  . . . 6 kr.

Jancsó Károly Aggodalom és megnyugtatás a magyar nemzetiség ügyé
ben. 8r. Kolozsvárit, Barráné és Steinnál 42 lap, fűzve • 20 kr. 

Jancsovics István Új magyar-szláv és szláv-magyar szótár. 1-ső rész. 
magyar-szláv szótár. 12r. Szarvason, 1848- Réthy Lipót betűivel 
(Geibel K. bizománya) XLVIII és 448 lap- Ezen 2 részből álló 
munka előfizetési ára . . . . • . . 3 frt 12 kr.

Kail Sándor, (m. k. főlörvényszéki ügyvéd és pesti váltó-jegyző.) Ügy
védreform törvényjavaslatban előterjesztve. 8r. Budapesten, 1848. 
Emich G. könykereskedésében 36 lap, fűzve . . . 2 0  kr.

Karády Ignácz. Első oktatása a franczia nyelvnek gyermekek számára.
12r. Pesten, 1848. Heckenast G- tulajdona. 136 iap, fűzve 24 kr. 

Keöszeghy Antal. A’ politikai pártokról. 8r. Szombathelyen 1848- 
(Schárpf Gyula bizománya) 45 lap, fűzve . . . . 20 kr.

Könyvtár, nemzeti. Kiadja Kisfaludy-társaság pártfogásával Schedel F. 
XIX. század, Vörösmarty M. minden munkái egy kötetben. 13—15-dik 
füzet N4r. Pesten, 1847. Kilian G. tulajdona. XVIII 1345 -  1824-dik
hasáb; fűzve, bolti ár a 15 füzetnek...............................10 frt.

Majer István (Esztergomi tanár), A jó házigazda népszámára élefsza- 
bályul. 8r. Váczon, 1818. Nyom. Somogyi és Lukácsnál (Pesten 
(Emich G. bizománya.) 40 lap, fűzve . . . . 4. kr-
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herencz Са kolozsvári ev. reform- főtanodában a bölcseleti szék 
rendes tanára). A keresztény templom bel- és kül—ékességei. Egy
házi szónoklat. 8r. Kolozsvárit, 1847. (Özvegy Barráné és Stein bizo- 
mányában) 38 lap, fűzve . . , . . . . 16 kr.

Pénzügyi levelek. 1-ső levél , a pénzügyi minister majus 23. 24-diii 
rendeletéi 8r Pesten, Landercr és Heckenastnál (Heckenast könyv- 
kereskedése bizománya). 38 lap, fűzve . . . . 6 kr.

-  Samarjai Káról. Szabadság- és csata-dalok. 12r. Temesvárott, 1848.
Beichel J. könyvnyomdájában. (Pesten, Emich G. bizománya). 16 lap. 
fű zv e ...................................... ......................................C kr.

-  Sillye Gábor (ügyvéd). Városi titoknok, vagyis törvénykezési kézikönyv.
Királyi s más városokbeli hivatalnokok és ügyvédek, mint szinte ma
gánosok használatára, stb. 1-ső füzet 8r. Pozsony, 1848- Kaliwoda 
József tulajdona. Előfizetés együtt a 2-dik füzetre . 2 frt 24 kr.

Szabó Béla. A magyar korona országainak státusjogi és monarchiái ál
lása a pragmatica sanctio szerint. 8r. Pozsonyban, 1848. Nyomatott 
Schmid F. és Busch J. J. betűikkel (Pesten, Emich G. bizománya) 
XVI és 166 lap, fűzve . . . . . . .  1 frt.

.Szabó János, (Leopold jeles rendjének kis keresztes vitéze, királyi ta
nácsnok, Kolosmonostori apát s Károlyfejérvári olvasó-kanonok.) Egy
házi beszédei, kiadta Vitos Gergely, Kolosvári segédpap. Szabó János 
arczképével. 8r. Kolosvárott, 1848. A kir. lyceum betűivel. (Tilsch
János bizománya) 494 lap, fiizve.............................. 1 frt 50 kr.

Szabó Imre Tanácsadó a falusi nép számára.Közrebocsátja, a jó s olcsó 
könyvkiadó társulat. 8r. Pesten, 1848. Nyom. Beirnel Józsefnél. (Eg- 
genberger és fia bizománya) 30 lap, fűzve . . . .  4 kr.

Г Táncsics Mihály. 1848-dik évi legújabb törvények magyarázata 8r. Pes
ten , Nyomatott a szerzőnél. (Eggenberger és fia bizománya) 16
lap, fűzve ..............................................  . . . 6 kr
_  Népkönyv. A'fenséges nádorispány félszázadig viselt hivatalá
nak emlékére. 3-dik javított kiadás, 8r Budapest, 1848. Táncsics 
nyomdájában. (Eggenberger és fia bizományában) fűzve . 20 kr.

Teleki D o m o k o s . Unio-hangok. 8r. Kolozsvárit, 1848. (Özvegy Barráné és 
Stein bizományában). 10 lap, fűzve. . • . . . 4 kr

Vörösmarty minden munkái 10 kötetben. Kiadák barátai Bajza J. és 
Schedel Ferencz, 10-dik kötet egy képpel az-az Vörösmarty Mihály 
szülőháza Nyéken (Fejér v.) 12r. Pesten, 1847. Kilian György tu
lajdona. 621. lap. Bolti ár az egész 10 kötetnyi munkának. 1 г Irt.

Ugyanaz 4 rétben, lásd Könyvtár.
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Weckherlin A. Aa angol gazdasági rendszer, és annak más különösen 
némethoni körülményekre való alkalmazása. 2-dik eredeti kiadás után 
szabadon magyarította, és toldalékkal bővítve kiadta Erdey Fiilöp, 
jószág felügyelő, s a magyar gazdasági egyesület rendes tagja. 8r. 
Pesten, 1818. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. (Eggenberger J. 
és fia bizományában). 276 lap, fűzve . . . 1 frt 48 kr.

Idegen nyelven:
ijjorfdjctjhi) Start. $re§freipeit, Lnflfptel in 3 2tufyügen. 12 Ung. Stltenburg,

1848. ©rúd unb 83erlag bon Шер. Czéh. (3n átommiffion bei 3- 
Steiőbacp ín fpre&burg.) 58 lap, fűzve.............................. 30 kr.

Äoltor b. ÍBildidje 9íaturge|$ic$te alter őrei Steicpe, mit borjiígtúberj’rerűífs 
ftdjtigung bér für Daí allgemeine Seben mistigeren SRaturprobufte. Un; 
tér 9)íitm:rfung bon Dr. ©. S3iíl. Dr. @. Senji. Dr. S. fttíjinger nnb
3- £ecfeí 3=te 9«te Sleferung mit fd-morgen 2í6biibungen. ®r8 't'iflp/ 
4847/s> Berlűg bon á t  Ш  Sq űri leben. Öszszesen 380 lap, fűzve t5inc
Lieferung foflet.............................................................  36 fr

©affelbe i l lu m in ic t .............................................. 54 fr.
Ctfe-Habinet, beüetriftifdjeé , bér neuefte' unb beften 9?omane aller

tionen in forgfőltigen Überlegungen. Jfjerauőgegeben oon Dr. £er* 
mann 9E)íepnert. 177 unb 178;te Steuerung, Grntbaíten: ©ie fielen 
Sobfőnben, bon Eugéne Sue I. ©ie ^offart. (©ie .gerjogtn) Über« 
fefet con Dr. ©. gr. 9ti5biger 3;ter Sbeií. 12. Sßefl unb Leipzig/
1848. Jpartlebené 23erIagéí@rpebition. 190 lap. Sine Lieferung fofhf 
12 fr. $Ber aber auf 25 Lieferungen ooraué bejaplr, crtiőit felbe um 4 fi.

®fencr jJcúf an ben SRebűfteur be8 Ungar. (Sin Qlftenjííicf jur ®efd)íd)te bér 
neugebornen freien treffe, nebfl einer SBeíeutyung bér Smancipationő- 
frage. 2=te Auflage 8* ©fen. 1848- ©ebrucft bei M. Bagó (3n 6om* 
miffton bei átilian unb Comp. in fPeftpO 46 lap, fűzve . 15 kr.

J5tr IPatnot. SMitifd)e3 ítbenbblatt, rebigirt bon L. SBpáber, 4sto. Sßejt, 
1848. 93er(eger Síbolf SKüller. ©iefe5 S3laít erfdjeint faglidj mit aués 
марте be§ @cnntagé in 1/2 ©rurfbogen ftarfen SRumtmru. fpranume* 
rationgŝ ßreie oon Isten Süni bt« Isten 3uH iß 1 fi. ©te einzelne 
íRummcr íofiet 6 fr. 2Ö. SB.

Vtrorbnung, mebißcirenbe, bet Sunftoerftpriften. 8. 3)eßp, 1848. Seríag ben 
Lauberer unb 4?e<tenafl. 23 lap, fűzve . . . • . 6 fr

Von btr Union, unb nebenbei ein SCBort über eine mSglidje ©aforomanifdje 
>JRonard)ie unter Ößerreidjö Jtrone 8. ^ermanftabt. 1848. S3erlag bet 
£od)mcif}er’f<$en ®ud)panblung. 46 lap, fűzve . . . 1 2  kr.

( Folytattatok.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Ny orat. Trattner-Károlyi.



IROBAEMI HIRDETŐ.
Ь б. É v 1848 . 7 . szá m .

KIADJÁK

EGGEXBERGER J. és FIA
magy. lúd. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferenciek térén 413. szám alatt.)

A' honi irodnlmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven, é 
minién a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
kö/.ismertetés végett, rendesen felveend , mellynek könnyebb kivilietésre nézve minden 
kiadók felszól Itatnak : munkáikból e ' hirdető’ szerkesztőjéhez K g g c n b e r g e t J .  és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Júliusban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)

Á brány i Emil. Alröldi lapok, l-ső fiizef. 8r. Debreczenben, 1848. Nyom. 
a varos könyvnyomdájában. (Csáthy I.. bizoinánya.) 143 lap, fűzve 1 fr.

A lföldi h írlap  1444-ra. S/erkpsztők Telegdi László és Szanka József, 
kiadó Telegdi Lajos pnbrecz.enbcn. Megjelenik e lap helenl ént. két
szer, vasárnap és szeidin, (ha a köriilménvek úgy kívánják többször 
IS) [vnagyság. Felévi előfizetési ára helyben . 2 fr 40 kr.
vidékre postán . • , • • • • 3 fr. 30 kr.

В B enczú r Jinos. A szabadság és társadalmi rend elméletei. Ьг. Pesten, 
1848- Emich G. tulajdona. VII és 298 lap, fűzve . 1 fr. 40 kr.

Benedek Ignácz. Ne higyj a zsidó-falónak. Lélek-és történettani szem
pontból 8r. Pesten, 1818. Nyomatott Kosma Vazulnál. (Eggenberger 
ée fia bizemánya.) 62 lap , fűzve • • • • 20 kr.

II 0  \  I
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Császár Ferencz, (vállóügyi előadó-héfszemélynök , s а m t. ée Kis- 
faludy-társaság’ tagja.) A váll óbeli adósság' felmondhatása-. és az 
alakítandó hitelintézet’ követelésinek kiváltságos elsőbbségéről. 8r. 
Pesten, 1848. Kilian György sajátja. 32 lap, fűzve . 12 kr.

— — Az adós’ személye meg nem Ítélhető. Székfoglaló értekezés,
mellyel 1848-iki január 10-kén a magyar akadémiában tiszteleti tagul 
beköszöntött. 8r. Pesten, 1848. Kilian György sajáta. VI és 94 lap, 
fűzve .................................................................... 4<> kr.

— — Adatok a magyarok történetéhez, t-ső füzet. Rákóczy discur-
susai, avagy II Rákóczy Ferencz fejedelemnek a’ magyar nemzet 
örökösitését tárgyazó gondolatai. 8r. P.udapesten, 1848 Kilian Gvörgy 
sajátja XVIII és 58 lap, fűzve . 30 kr.

Cseresnyés Sándor. (Veszpréinmegye első tiszti főorvosa, a pesti kir. 
orvoskar rendes, a budapesti kir. orvosegylet levelező tag slfc.) A 
Nagy Somló hegyről, váráról, Somló-Vásárhelyről, helyzeti, törté
neti, természeti, gazdasági s költészeti tekintet ben. Egy képpel t. i. 
Nagy Somló éjszak felől. 8r. Veszprémben , I84H. Ramaselfei К be
tűivel. (Pesten, Eggenberger és fia bizományóban.) 66 lap, fűz
ve . . . . .  . . . . .  40 kr.

Danielik János, (Rosnyó-megyei áldozó pap.) A katholikus egyházi ja
vak- és alapítványokról tulajdonjogi tekintetben. 8r. Pesten, 1*48. 
Nyom. Beiméinél. (Kapható a kiadónál.) 37 lap, fűzve . 10 kr.

Halász Márton. Aranyhon. 1847. 24r. Szarvason, 1848. Réthy Lipól sa
játja s betűi. (Pesten, Magyar M. bizománja.) 27 lap, fuz\e 4kr.

Hatvani Gábor Szabadsajtói Emlény. 12r. Debrecze'ben, 1848. Kap
ható Csáíhi L. és Telegdi Lajosnál. 151 lap, fűzve . I fr.

Kaszál Pál. Mérték-L-etlen Mérlék-T-elenségünk ; tiz pengő garaj- 
czárért üstben még özönvíz előtti időkben. 8r. Pesten, 1818. Nyom, 
Trattner-Károlyi betűivel. (Eggenberger és fia bizománjában). 5i lap, 
f ű z v e .....................................................................10 к r.

Németi Imre Testvéri szózat a néptanítókhoz. A m. nevelési társaság 
által jutalmazott pályamű. Kiadta a nevelési társaság. Sr Pesten , 
1848 Nyom. Landercr és Heckenastnál (Magyar M. bizománya.) VI 
és 46 lap, f ű z v e ......................................................10 kr.

Olvasókönyv, erényképző hasznos, a haza mindkét nembeli ifjúságá
nak számára. 2-dik kiadás. 8r. Pesten, 1848 Enrich G. sajá'ja 83 lap, 
f ű z v e ............................................................. - 12 kr.

Örseregnek, a magyar nemzeti, kötelező szabályai; kiadja az orszagcs 
nemzetőrseregi tanács. I2r. Pesten, 1818. Nyom. Länderer és He- 
okenaslnál. (Geibel K. bizománya.) 72 lap, füxve . . 12 kr.
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Paaer János, С» Székes—fejérvári papnevelő-intézetében lelki-igazgató,
hittudományi helyetles-tanitó ás szentszéki ülnök.) Az egyházi rend 
érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig. 
Jutalmazott pályamunka. 3-dik füzet. Austria időszaka 8r. Sz Fe- 
j<irvároit, ls48. Özvegy Szammer Pálné betűivel (Pesten, EmichG. 
bizománya.) XI—XVI és 2S9-518-dik lap, fűzve . . 40 kr.
v e l i n e n ............................... ..................................... 1 fr.

A Pecsoviesok utolsó fortélya. 12r. Váczon, 1818. Nyom. Somogyi 
és l ukácsnál. (Pesten, Kilián és társa bizománya.) 54 lap, fűzve 20 kr-

Raksányi Imre. Honvédelmi szövetnek- Kézikönyvül nyújtva nemzet
őröknek és fiatal katonáknak. Táblákkal, rajzokkal és térképekkel. 
2 Hé>z. 8r Pozsony, 1818 ßelnay örököseinek betűivel. (Heckenast 
kö tyvkcreskedése bizománya.) Összesen 2б4 lap, fűzve 2 fr.

Rejtelmes levelek első Rákóczy György korából. Megfejtette és 
közli Ötvös Ágoston , orvosludor és a kir. tennészettani társulat r. 
tigja I. Rákóc/.y György arczképével és 6 táblával. 8r- Kolozsvárit. 
18'i8 a kir főtanoda betűivel  ̂Özvegy Barráné és Stein bizományi
ban.) 156 lap, fűzve ...................................... 1 fr. 20 kr.

Robespierre beszéde az alkotványrul; ford S a magyar nép fi
gyelmű be ajánlja Gregus Ákos. 8r. Szarvason, 1848. Réthy Lipót sa
játja s betűi (Pesten, Magyar M. bizománya.) 16 lap . 6 kr.

Szabó Richard A coelibatus- 3r. Szegeden, 18*8. Nyom. Grünn János
nál у Pesten, F. mi eh G- bizománya.) 60 lap, fűzve . 30 kr.

Sztrokay Fjek , (főhadnagy az ötödik számú magy. huszár-ezrednél.) 
Az etodilé's tudománya A szerző arczképével és 8 kőmetszetii táb
lával. 8r. áudá'i, 1818. A magyar kir. egyetem betűivel. (Pesten, 
Kmieh G bi/.omanya) 139 lap, fűzve • t fr, 39 kf.

Táncsics Mihály. Nép szava isten szava. 8r. Budapest, 1848. Nyom. a 
szerzőnél (Pesten, (Eggenberger és fia bizományiban.) 68 lap, fűz
ve ........................................................................  . 30 kr.

Tavasi Lajos, í)r. (a pesti prof. ev. tanodák iga/gató tanára > Nevelési 
emléklapok ő-dik fűzet. 8r. Pesten, 1818. Trattner-Károlyi betűivel 
(Geibel K. bizománya.) XIV és 208 lap, fűzve . 50 kr.

Törvényhozási és törvénykezési lapok 1848-ra. Szerkeszti 1 ófh
Lői iticz. Ki .dja I anderer és Herkenast Pesten Megjelenik e lap he
tenként kétszer, szerdán és szombaton, egy-egy ivén. N. 4-rétben. 
Az  előfizetés félévre Budapesten 4 fr.; házba küldve 4 fr- 30 kr. 
Vidékén borítékban s postabérrel . . . . .  5l *r-



Zichy Ottó gróf, (a győri nemzeti őrsereg ideiglenes vezére.) Nemze 
ti őrseregi nrganisatio. 12r Győrött. 1848. Nyom. özvegy Streibig 
Klára betűivel. (Schwaiger Phil bizománya.) 20 lap, fűzve 10 kr

i d e g e n  n y e l v e n }
®|)«m И. (weit. ©berrabi in 2lrab.) ®orte bft SBaftríjeft unb béé $rie; 

benő! ®efd)rt'ebcn im 3abie 1843,4. 8. О en, 1818. ©ebrucft in brr 
!5n. Unieerfitáté»4Bud)bru(ferci (>p*fib, in (Somnvfíion bei Seibel.) 
48 lap, f ű z v e .............................................................24 kr.

ÍHikulá* ©. @. 9ía^toeil^en. 8. 1848. ffieríag ocn ®. Sm ф. I!4 lap,
fűzve . .............................................. 4S kr.

JtiÄ ©aoib, (geprüfter Sebrer béé fOJercűnt bfJíidirené, SSudttaltené unb 
faufmoinnif̂ en ©ef^aft'SrpIé ) Äaufmünnifcbe STirm nolcufe m t biutí 
(фес unb ungacifcber Srflcirung. 8. фара, 18(8. ©ebru t mi ben 
<5djriften bee reform, фаир^фий. (l'eflb/ in Gommff on bei 'llbclpn 
SJlüUer.) 24 lap, fűzve . . . . . . 16 kr.

Мвф, ein guter, ijt ©olbfé roertb ! Äurje Peícucbtung einiger Sagréfiagm 
fűr baé Sarboolf , tie аиф bem <5:ta?teclfe n (bt icbabtn f nmn. 9’сф 
СгттеНф Szabó ъеп J. K. 8. Ofen , 1848. ©ebruett in bér tőn. Uni* 
eerfitá’tfí’í  ифЬ1ис!еге1'. (pijbb, in dórom ff on bet 3* dggei birgcr urb 
<2ot)n.) 32 lap, fűzve . . . . . . .  4 kr.

M ű d a r a b o k :
Arezképek az első magyar független felelős ininisterinmnak; 

kőre rajzolva. ívnagyságban kép. Pesten, kiadja és nyom Walze! A. 
Olcsóbb kiadás . . . . . . . . .  24 kr.

Az 1848-iki Julius 2-ikára egybehítt országgyűlési követek te- 
reme a pesti redoute-épületben ; kőre rajzolva. 4r. Pesten, ki
adja és nyom Walzel A. . . . . . , 12 kr.

Az 1848-iki július 2-kára egy behitt országgyűlési főrendek te- 
reme a nemzeti museum épületében Pesten; kőié rajzolva. 

•ér. Pesten, kiadja és nyom. Walzel A. . . . . 12 kr.
Petőfi Sándor, és Petőfi Sándorné arezképek ; kőre rajzolta Bara

bás- Nyom. Walzel A. 2 lap, fél íven. Pesten. (Emich G bizomá
nya.) Ár mind a két lap n ak .............................. t fr. Í0 kr.

{Folytattatok.')

Szerkeszti Eggenberger ferdinánd. — Nyomt Trattner-Kdrolyi
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IRODAUHI HIRDETŐ.
в. hv 1848 . 8. szám.

KIADJÁK

EGGENBERGEll J. és FIA
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferencziek térén 413. szám alatt.)

I

A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , é 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közism ertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók fclszólítatnak : munkáikból e ' hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J .  és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Augiistusban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.J

Birányi Ákos. Sanctio Pragmatica megdönthetien okokkal bizonyittatik be 
többi közt, hogy Magyarország nem köteles Ausztriát semmiféle há
borúiban segítni. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Lukács és társánál* 
(Eggenberger J. és fia bizománya.) 25 lap, fűzve . . M kr.

1 Biró Miklós, Sóváradi, (K. fehérvári uradalmi tiszt.) Egy mezei gazda 
élete. Olvasó könyvül a’ kisebb tehetségű gazdák, ’s főleg a’ köz
nép számára. 8r. Kolozsvárit, 1847. Tilsch János tulajdona. 256 lap, 
fűzve . * * * . • • • • 1 fr. 20 kr.

I Bloch Károly. (Nevelő.) Német nyelvtan az újabb nyelvészet elvei sze
rint. Sr- Pest, 1348. Heckenast Gusztáv sajátja. 184 lap, fűzve 1 fr.

Ergoviee Uros- Szerb szózat a’ magyar nemzethez- 8r. Budán, 1848. 
Nyomatott Bagó Márton betűivel- (Heckenast G. bizományában.) 
43 lap, fű z v e ..................................................... .......  12 kr.
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ForradalmUiuozgalniak. Becs. Pest. Kolozsvárit (1848-ban.) 8r. Ko
lozsvárit. 1848. Kiadja Tilsch János könyvárus. 78 lap, fűzve 24 kr.

Gál Sándor. Szuronyvítan a gyalogság számára 1.1. a’puskának vífegy- 
veírgyanánti használata, gyalog és lovas ellen. A’ sorkatonaság ok
tatási szabályzata alapján. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Kozma Vazul
nál. (Emich G- bizománya.) 30 lap, két rajz-táblákkal; fűzve 20 kr.

_  _  Rövid utasítás egyes földszíni tárgyak és helységek védeke
zésében és megtámadásában. A’ sorkatonaság gyakorlati szabályzatá
nak függeléke szerint. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Kozma Vazulnál. 
(Emich G. bizománya.) 42 lap, fűzve . • . . 20 kr.

Hartmán Lipót. Magyar Zsidó vagy Zsidó Magyar? 8r. Pécsett, 1848. 
Nyomatott a’ lyceumi nyomdában. (Bizománybán Wajdits Jánosnál 
Kanizsán.) 4ö lap, fűzve..............................................20 kr.

István Pál. A számkivetett titkos látásai. 8r. Pesten, 1848. Kilian György 
tulajdona. 72 lap, lűzve . . . , . . 20 kr.

Kallós Lajos. Néhány lap az élet jogirataiból a' magyarországi főtör
vényszék Ítéleteinek alapján; tekrntcttel a’jelen idő viszonyaira, l-ső 
füzet. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Etsenfels R -nál. (Eggenberger 
és Па bizománya.) 80 lap, fűzve . . . . . 40 кr.

Kálniczky Endre. Taniíóreform javaslatképen. 8r. Pesten, 1848. Nyom. 
Trattner és Károlyinál. (Heckenast könyvkereskedés bizománya.)
20 lap, bor. f ű z v e ..................................................... 10 kr.

Karády Ignácz. Uj magyar-német, Levelező a’ nép számára, vagy is : 
gyűjteménye a’ polgári életben előforduló mindenféle iratoknak, mint: 
köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghívó-, ajánló-, emlékeztető- 
és intő levelek; valamint nyugtatványok , váltók , utalványok , bizo
nyítványok, meghatalmazások, folyamodások, szerződések, véginté
zetek sa’t. 8r. Pest, 1848. Heckenast G. sajátja. 144 lap, fűzve 30 kr.

Kölesei Ferencz minden munkái. VI-dik kötete. Országgyűlési és megyei 
beszédek. 8r. Pesten, 1848. Kiadja Heckenast Gusztáv. 124 lap, ve- 
linen , f ű z v e .....................................................  1 fr. 20 kr.

Kriebel Tivadar. (Köz-és váltótörvényszéki ügyvéd) A' fóméltóságu 
kir. főtörvényszékeken 1847-ben váltó-és csődügyekben hozott ne
vezetesebb birói határozatoknak gyűjteménye. I2r. Pest, 1848. Gei- 
bel Károly tulajdona. 30 lap , fűzve . . . .  24 kr.

Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. J. 
academiai képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta 
Ur Wenzel G. Egy nagy lap aczélba metszve és egy ív magyará
zattal. 17-dik füzet. Ívnagyság. Bécsben, 1848. Kiadja Ehrenreich .1.
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(Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya.) . . .  I fr.
Finom k i a d á s ......................................................  2 fr.

Muzuranic Iván. A’ Morvátok a’ Magyaroknak. Felelet az 1848-ikMár- 
tius és Aprilis magyar hirdetményekre. 8r Zágrábban , >848. Szup- 
pán Ferencz nyomdájából. (Heckenast könyvkereskedés bizománya) 
23 lap, fűzve .   12 kr.

Nemzeti gyűlés 1848. év Julius 2-kán összegyűlt képviselőinek szál
láskönyve. 12r. Pest, 1848 Länderer és Heckenast sajátja. 40 lap, 
f ű z v e ........................................................................... 20 kr.

Néplap , katholikus. 1—8-dik szám 1848-ra. 4r Megjelenik a’ lap he- 
tenkint egyszer, csütörtökön, egy í\en. Előfizetési dij félévre Buda
pesten kihordással I fr., vidékre postán, boritékban 1 fr. 20 kr.
Egyes számnak á r a .............................................................. 3 kr.
Előfizetést Pesten Eggenberger és fia könyvárus is elfogad, kinél egyes 
számok is kaphatók.

Név- ’s íakkönyve az 1848. évi julius 2-kára egybehívott nemzeti gyű
lés képviselőinek ’s a’ felsőház tagjainak. 12r. Pesten, 1848. Geibel 
Károly udvari könyvárusnál. 30 lap, fűzve . . .  20 kr-

Orosz Ádám (piébánus.) Tiltott könyv vagy visszafigyelmeztetés a’ He
ves-megye új választóihoz intézett országgyűlési követek választása 
iránti figyelmeztetésre. Az Egri egyházi kerület nevében. 8r. Eger
ben, 1848. Az érseki könyvnyomdában. (Eggenberger és fia bizomá- 
nyában). 34 lap, fűzve . . . . . . .  6 kr.

— — Egyházi beszédek vasárnapokra. 4-dik kötet. 8r. Egerben,
1848. Az érseki könyvnyomdában. (Eggenberger és fia bizományá- 
ban.) 182 lap, fűzve . . . . .  . 50 kr.

Soltész János, (orvosdoctor, a’ sárospataki főiskola r. orvosa, népsze
rű orvostan és természetrajz rendes tanára, tek-Zemplén megye táb- 
labirája.) Általános természetrajz. Második javított kiadás. 8r S. Pa
takon, 184s. Nyomtatta Nádaskay András. (Eggenberger és fia bizo
mánya.) 221 lap, fűzve . ...................................... 40 kr.

Szerencspataki János. Szózat az egyházi reform ügyében. 8r. Pesten,
1818. Haitieben Konrád Adolf tulajdona. 36 lap, fűzve • 20 kr.

Törvénycikkek 1847/s évi országgyűlési. ívnagyság. Budán, 1848. 
A magyar kir- egyetem betűivel és költségén 20 lap . 15 kr.

Törvényczikkekre az 1847/a- évi, némelly észrevételek , figyelem
mel a’ jövő országgyűlés teendőire. 8r. Budán, 1848. Nyomatott Bagó 
Márton betűivel. (Eggenberger és fia bizományában.) 40 lap, füz-

18 kr.ve
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Belegen nyelven:
Bartal Georgii de Beleháza- Commentariorum ad Historiam status juris

que publici Hungáriáé aevi medii Libri XV 3 Tomi. 8 maj. Posonii,
1847. Typis C. F Wigand (Pesten, Eggenberger és fia bizományá-
ban.) Összesen XCV és 898 lap, fűzve . . . .  4 fr.

Brpft 3- ®ie Qppofítion unb tí>r gefinnungéBoller, tűdjtiger SRebactcur bet 
polittfĉ e unb rctigiöfe ©орреЬ unb SEriple;9íenegat Sultan dt)onmi§. 
Süt Sefer unb fTítd̂ tlefer bee Oppofifion. 8. Sßeftb, 1848. ©ebrucít bei 
Stubolf ©ifenfelé. (Qn dommiffon bet S. ©ggenberger u. ©ofjn.)
16 l a p ............................................................................. 6 kr.

JHierner Slnbreaé, (öffentlichec £et)rer bér eoang. bötjern Sodjterfdjule in ^eftf) ) 
ßeitfaben beim Unterrichte in bee beutfdjen unb ипдлТфеп ©ргафе. 
©ritte oerbefferte unb oermef)rte Sluflage. 8. ?)eftt), 1848. SSerlag ren
©eoeg ftilian- 21S lap, f ű z v e ..............................  50 kr.

9ипЦг, unb eKrcitrsltegUmfnt bee ungartfdjen 9tationaL@arbe. 12. ,
1848. ©ebrudt bei Sanbeeee unb ê ectcnafr. (3n dommijfion bei 6. ©el<
bei.) 64 lap, fűzve . . . . . . . .  12 kr.

Äoflutlffl ШЬе in bee ungarifd; »croatifĉ en Angelegenheit / nebft bee, ©r. Í. f. 
•Roheit, bem mit bér ©d)lid)tung biefee ffrage beauftragten dr&fjerjcg 
Sotjann übergebenen 9Jteinungéá'ufserung béé ung. SDUnifleriumé in biefee 
Angelegenheit. 8. Ĵrefjburg, 1848 3- A. 9teifjbadhé93erlag. 16 lap, 12 kr. 

ÄolJutlfe bífletfJerungflüűUc Hebe, gehalten am li=en 3uli 1848. im Unterlaufe 
вес ben jafylreidj Beefammelten SReprá'fentanten. ’/г Sogen, феериед , 
1848 ©ebrueft bei 0rcanf <5blen oon ©cijmib. (3u dommiffion bei 3. И.
Steifibad).) . ...............................6 kr.

piutard)/ neuer, ober Silbniffe unb SSiograpíjten bee becü̂ mteften banner 
unb ffeauen aller Nationen unb ©teinbe; oon ben altern bié auf unfere 
Seiten. 91аф ben juoerläffigjten Quellen bearbeitet oen einem Vereine 
®elel)tter. 23*te Lieferung. ®r. 8. ^efih, 1848. fßerlag Bon d. 2t. £art* 
leben. Minden füzet 4 velin ív, és 4 aczélba metszett arcztáblákkal;
f ű z v e .................................................................... 1 fr.

Praepositura et praepositi S. Martini, alias SS. Salvatoris de Po- 
sonio. 8. Posonii, 1848. Literis Francisci nobilis de Schmid et J. J. 
Busch. Sumptibus Jos. Kaliwoda. 55 lap, fűzve . . 30 kr.

(Folytattatok.}

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Tra ttn e r -K á ro ly t.



IBODAbMI HIBDETÖ.
6. Év 1848. Q' szám.

KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
■nagy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferencziek térén 413. szám alatt.)

. . . . . .  . . .•V hon! iro d a lm i h ird e tő  m eg jelen ik  m inden hó ’ végén egy negyed vagy fé l iv e n , é
m inden, az  ik e r  hazában b á rm illy  n ye lven  in eg je leu t irodalm i és m űvészeti tá rg y a k a t a
köz ism erte té s  v ég e tt ren d esen  felveend  , m ellynek  könnyebb k iv ihe tésre  nézve minden
kiadók  fe lsz ó líta tn a k  : m u nkáikbó l e ’ h irdető '’ szerk esz tő jéh ez  E g g e n b e r g e r  J .  és fia

k ö n y v k eresk ed éséb e  egy egy p é ld án y t b ekü lden i —  ne sa jná lnának .

Septeniberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)

Dinnyési Mihály. Magyar törvénykönyv, mellyneh rövid alaprajzát Ösz- 
veállitani megkésértettc. 8r. Budapesten 1848. Nyomatott Kozma Va
zulnál (Eggenberger és fia bizománya). 30 lap, fűzve . 30 kr.

Döbreaíci Gábor. Huszárdalok. Másod kiadás. Magyarorszag önkéntesei 
számára írtakkal. s6r Budin 1848 Bagó Márton nyomdájában (Eg- 
genberger és fia bizománya). 174 lap, kötve . . .  40 kr.

E m lék ir a t, az 184Va országgyűlés alatt, Pozsonyban tirtott püspöki 
tanácskozmanyokról. Egy részvevőtől. 8r. Pesten I81S Nyomatott 
Trattner-Károlyi betűivel. 81 lap (Eggenberger és fia bizománya). 
fűzve • .............................................. • 24 kr.
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Gál Sándor. Oktatási szabályzat a’ magyar gyalogság számára, 2-ik fü

zet a’ csatározásról (Vom Plänkeln). Az eredeti németből. 8r fes
ten 1848. Nyomatott Trattner-Károlyinál (Geibel K. bizománya Pes
ten). 19J—234 lap, fűzve . . .  20 kr.

Gál Sándor. Rövid utasítás az előőrsök (Vorposten) szolgálatát illetőleg 
a’ honvédek és mobil-nemzetőrség számára. 8r. Pesten 1848- Nyo
matott Kozma Vazulnál (Emich G. bizománya). 25 lap, fűzve 20 kr.

Gerando Ágoston. Politikai közszellem Magyarhonban, a' franczia for
radalom óta. i-ső rész. A’ szabadsági eszmék története 1790-től 
1847-ig. 8r. Pest, 1848. Emich Gusztáv’ könyvkereskedésében. 192 
lap, f ű z v e ......................................................1 fr. 20 kr.

Gerö Ákos. Öt levél a’ magánybul a’ társaságnak. 8r. Szarvason, 184e- 
Nyomtatta Réthy Lipót- (Magyar Mihály bizománya Pesten.) 18 lap, 
f ű z v e .........................................................  . . 8 kr.

Gödör József (Gödörházi). Urunk Jézus végóiái Lelki épülést ke
reső keresztény hívek számára, népszerű nyelven előadva, három 
füzetben 1-sö füzet Jézus szenvedését megelőző különféle készüle
tek. 8r. Kecskeméten, 1848. Nyomatott Szílády Károlynál. (Kilián 
György bizománya.) 183 lap, íüzve . . . 40 kr.

Hanák Kér. János (kegyes rendi tanár ’s a’ kír. magyar természettudo
mányi társulat rendes tagja). Természetrajz vagy is: az állatnövény 
és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres leírása 
magán és nyilvános oktatásra. 7-ik füzet. N8r. Pesten, 1848. Hart
leben К. A. tulajdona 271—343 lap, és L—LV1I táblákkal, fűzve
színezetten ábrákkal............................................. .......  36 kr.
színezett . . . . 4 . . . . . 54 kr.

Kallós Lajos. Nehány lap az élet jogirataiból a’ magyarországi főtör
vényszék ítéleteinek alapján: tekintettel a jelen idő viszonyaira 2-ik 
füzet. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Eisenfels R-nál (Eggenberger és 
fia bizománya). 81—160-ik lap, fűzve . . . 40 кr.

Kemény Dénes. Adórendszer. Sr. Budapesten, 1818. Az egyetem betűi
vel, (Geibel Károly bizománya) 04 lap, fűzve . . 30 kr.

Kliegel József. Figyelmeztetés az uj egysin rendű vaspályára, melly a’ 
mostani költségek felével építtethetik, és mellyen hegyen, völgyön 
és legkisebb kanyarulatokban járhatni, párhuzamba véve a’ mostani 
rendszerrel. 8r. Pesten, 1848. Nyomatott Rucsánszki Alajos betűivel 
(Emich G. bizománya). 28 lap, fűzve . . , 10 kr.

Könyvtár, nemzeti. Negyedik folyam. Kisfaludy Sándor minden munkái. 
Kiadja Toldy Ferencz. 9. és 10-ik füzet. 4r. Pesten , 1848. Hecke-
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nast G. sajátja. 1042— 1231 — iк hasáb, velinen, fűzve . 40 kr.
mind a' 10 füzet ára (egy kötet) . . . . 6 fr. 40 kr.

’K o s s u t h  H í r l a p j a , felelős szerkesztő Bajza József. Megjelenik minden 
eddigi magyar lapnál nagyobb egész íven, julius elejével hatszor 
hetenként. ívnagyság. Félévi előfizetési ára Budapesten házhoz hor
dással boríték nélkül 8 fr., postán borítékban hetenként hatszor küldve 
10 f r , kevesebbszer küldve 9 fr. Előfizethetni Pesten, Nádor-utcza, 
Döring házban, , Kossuth hírlapja kiadó hivatalában4, vidéken minden 
posta-hivataloknál-

Kovács Mihály. Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudomá
nyi műszótára, az az onoaiatalogía, phisiographica, chemica, jatrica, 
triglot fa, philologica. i - ik  darab : Háromnyelvű fejtő orvostudományi 
müszófár, az az jatrica, trlglotta, Exegetica. 8-ik rész. IN8r. Budán,
1848. Bagó Márton betűivel. (Pesten, Eggenberger és fia bizomá- 
nyában.) 10ü3 —1302 l a p .......................................................... 1 fr.

M achiave l l i  Miklós. A’ fejedelem. Fordította Perlaki Sándor. 8r. Pesten,
1848. Nyomatott és kiadott Trattner-Károlyi. 114 lap, fűzve 50 kr.

M a je r  István (képezdei tanár). A’ magyar képezdék reformja. 8r. Esz
tergomban, 1848. Beimel József nyomdájából. (Emich G. bizománya.) 
115 lap, fűzve ....................................................................40 kr.

M é s z á r o s  Károly. Europa legújabb alkotmányai különös tekintettel Eu
ropa társadalmi állására, br. Pesten, 1848. Magyar Mihály könyv
árudájában 88 lap , fűzve ................................................50 kr.

f  K a p t á r  keresztény a’ magyarhoni katholikusok használatára 1849 közön
séges évre- Második évi folyam. Kiadja a ’ jó ’s olcsó könyvkiadó- 
társulat,. 4r Pesten , nyomatott Lukács László és társánál. (Eggen- 
berger és fia bizománya )  76 lap,  fűzve . . . 8 kr.

f  Kév- és  l a k k ö n y v e  az első magyar ministerium összes személyzetének- 
12r. Budapest, 1848. Geibel Károly udvari könyvárusnál, 79 lap,

Név Ferencz. A’ népnevelés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére. 
" V m. tudós társ. által 1847. koszorúzott pályamű- 8r. Pesten, 1848. 

Nyomatott Beimel Józsefnél, kiadta a' m. irodalom terjesztő társulat 
(Emich G. bizománya Pesten). 144 lap, fűzve . . 1 f f

Pénzügyi leve lek  II. HI. IV. Eszme töredékek hazánk jelen hitelvi
szonyairól. 8r. Pesten, 1818. Länderer és Heckenastnái. (Heckenast 
könyvkereskedés bizománya 19 94 lap, fűzve . . 12 kr.
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I d e g e n  n y e l v e n :

C h e r ie r  Nicolaus Ivan. (Canonicus Posoniensis etc .)  Knchiridion juris 
ecclesiastici cum singulari ad alienas Confessiones attentione. Tomus 
Udus. Jus ecclesiasticum prhatum. Editio tertia compleiata 8. Poso 
nii, 1S48 Sumptibus Josephi kaliwoda. 332 lap, mind a’ két kötet 
ára . . . . • . 5 f r>

Ditrntt 2tnbreaé. Äurjgefafcte ©rbbefcfyreibung bon Ungam, für Schule unb 
£au6, 8. Sßififj, 1848. 93erlag ьоп ®eorg Äilian. 110 lap, 
fűzve . . 30 кг.

(Cuernjíitunfl. Sföonatfdjrift fűt öie ©rjiebung in unb auper bem @(terní)auíe. 
£>erauégege6en non Sort 0eltfnreid> unb .Soíepb Qrifd^er 9iro 1 ober 
bteé <£>eft. $)eft$, 1848. ©ebruít bei Soolf SKűller. (3n  Sommtffton 
bei (Sári ©belmann (bormalő ®. £ecfenaft’e SNudjbonblung) фг.фг. für 
Slugufl bié iDejember 30 kr. Sínjeire £efte . . . . 8 kr.

©rimm ©uftao. 2Caé babén mit Pon bér ©mancipation bér ЗиЬеп $u fürd)= 
ten? 8. ipeftí), 1848. 83erlag bon @. ©mid). 42 lap, fűzve 10 kr. 

J a n c o v ic ’a  St’efana, Mad’aiska Mluvnica vistavena. 8-o. Na Sarvas’i.
1848. Literámi Leopolda Rétb^ho (Geibel Károly bizománya). TG lap,
f ű z v e ..........................................   8 kr.

ÄiefjUr Sofyann. SBegtoeifer für speffí). 9?ebft einem BoQftanbtgen ©d)emati8 = 
mu8 fammtlid)en ^efffer ^anbeléffanbe*. 0rür grremb- unö Sinbeimis 
fd)c. 8. Sßeftl), 1848/9. ©rucf unb Sßerlag bon 2íbolpf) SOtüUer. 80 lap,
fűzve .................................................................................................40 kr.

ionban Й. 5R. íOloral unb ío l i t t í /  ober ЙЗесГиф über bas ißrinjip bér >21 itt-
lidjfeit unb beffen 2Jnmenbung in öcn 0taatáangelegenbeiten. 8. speftf),
1848. ©ebtűcft bei Straítner-Károlyi. (Qn ©ommtffton bei 3- ©ggen* 
berget и. ®ofm.) 235 lap, fűzve . . . . 1 fr. 20 kr.

Táncsics Mihály. 2ínfi<$ten eineá ©efangenen über $ßre£ire(fjeit j au8 bem 
Ungűrifd&en bor, Magos Ernő. 8. ^eflí), 1848. S. Sí. ^artleben« S5er* 
lag- 70 lap , fűzve • .................................................................... 30 кr.

(Folytattank.)

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trattner-Károlyi



IRODAIKÉI HIRDETŐ.
6  É v  1 8 4 8 .  10. szám .

KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
megy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferencziek térén 413. szám alatt.)

Л* lioni irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven m egjelent irodalmi és művészeti tárgyakat • ' 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r  g e r  J .  és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.

Octoberben megjelent kbnyvek.
(Ezüst pénzben.)

Rirányi Ákos. Köztársasági káté. 8r. Pesten, 1848. Magyar. ÍS. könyv
kereskedésében- 48 lap, ftizve...................................... 12 kr.

Rolcman István , (pozsonyi evang. lyceum tanár.) A’ dicső szabadság
ra emelkedő oskola. 8r. Pozsonyban, 1848. Landes I. sajátja. 61 lap, 
fűzve . • * • * • • • • •  20 kr.

Csorba József, (ns Somogy vármegye első rendes főorvosa.) Észrevé
telek az állodalmi egésség’ rendezéséről hazánkban. 8r. Pécsett, 
1848 Nyomat, a’ lyceumi nyomdában. (Pesten , Eggenberger és fia 
bizománya). 36 lap, f ű z v e ......................................15 kr.

Érdi János, (magyar acad. rend. tag, és museumi őr.) Magyarországi 
Crouy nemzetségnek története, nemzékrende és oklevéltára. 4r. Bu
dapesten, 1848. A’ magyar egyetemi könyvnyomdában. (Pesten, Eg- 
genberger és tia bizományóban-) XX és 91 lap. fűzve . 1 fr.
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Prank Ignácz. ösiség és elévülés. Értekezés, mellyet Prof. Krank Ign. 
a’ magyar academíának levelező tagjává kineveztetvén, helyet fog
lalt. (1848. September) 8r. Budán, I848. A’ magyar kir. egyetem be
tűivel. (Eggenberger és fia bizománya.) öl lap, fűzve 30 kr.

Frereych Imre. Elméleti és gyakorlati rövid angol nyelvtan magyar 
hangokkal kifejezett kiejtéssel Iskolák és magántanulók használatá
ra- 8r. Pesten, 1848. Nyom Somogyi és Lukácsnál. (Emir.h G. bizo
mánya). 156 lap, fűzve . . . . .  1 fr.

Hegedűs Pál (Csanád-megyei h. tanár stb.) Van-e az egyháznak szük
sége, és mire? 8r. Szegeden, 1848- Nyomatott Grünn Jánosnál. 
(Eggenberger és fia bizománya ) 84 lap, fűzve . . 40 kr.

Karvasy Ágoston (törvénytanár stb ) A’ politikai tudományok rendsze
resen előadva. Második kötet; magában foglaló a’ statusgazdászati 
és a’ financziai tudományt Második bővített kiadás. 8r. Győrött, 
1847. Özvegy Streibíg lilára betűivel. (Eggenberger és fia bizoiná- 
nya.) 291 lap, f ű z v e ..............................................2 fr.

Kornis Károly. Az 1848. 9-dik törvényczikkely ötödik szakasza. 8r. 
Váczon, 1848. Nyom. Somogyi és Lukácsnál. (Emich G. bizománya). 
24 lap, fűzve • .............................................. 5 kr.

Órseregnek. a’ magyar nemzeti, kötelező szabályai ; kiadja az orszá
gos nemzetőrseregi tanács. 12r Kolozsvárit, kaphatóTilschJ. könyv- 
kereskedésében. 52 lap , f ű z v e ..........................................6 kr

Simko Vilmos, (a'pozsonyi evang. főiskola Professora , a’ magyar és
szláv egyház lelkésze.) Gyakorlati hittan. 8r- Pozsonyban, 1848. Lan
des I. sajátja. 219 lap, fűzve . . . . 1 fr. 20 kr.

Soltész Dani, (a’ szegedi királyi képezdc tanára ’s hites ügyvéd ) Út
mutatás a’ magyar helyesírásra. 8r. Szegeden, 1848. Grünn János 
nyomdájában. (Eggenberger és fia bizománya.) 62 lap, fűzve, nyom
tató papíron . . . . . . . • 15 kr.
V e lin e n ............................................................................20 kr.

Stern M. E. Imádságok izraelita hölgyek számára, magyarra szabadon 
fordította P. I). I2r. Pesten, 1848. Kilian György tulajdona. 209 lap, 
fűzve...................................................................................50 kr.

Szárics Jenő. Lélektan az agytani rendszer nyomán. 8r. Szabadkán, 1848. 
Nyomatta Bittermann Károly. (Pesten, Magyar Mihálynál.) 409 lap, 
ábrákkal fűzve . . . .  . . .  3 fr.

Szeberényi Lajos. Magyar olvasó-könyv a’ tót ifjúság számára. 8r. 
Pesten, 1848. Heckenast G. sajátja. 121 lap, fűzve . 20 kr.
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Я Székács József. A’ magyarhoni égőst. hitv. évangy. egyház egyetemes 
névtára. 8r. Pesten, 1848. Nyomat, és kiadott Länderer és Heckenast-
nál. 235 l.p, fűzve . ..................................... .........  fr

Szilézy Sámuel, (orvostudor, sebészraester ’sa’U Népszerű tanácsadó 
a’ titkos betegségekben ; vagy útmutatás , hogy kell illyen (bujaseny- 
ves, franczia) betegségekben orvos jelen nem létében bánni, hogy 
nagyobb baj és veszedelem nélkül elmúljanak. 12r. Pesten, 1848.
Geibel károlynál. 32 lap, f ű z v e ..............................20 kr.

Télfi János (egyetemi h. tanár ) Gyakorlati ó és uj görög nyelvtan, ösz- 
szehasonlitva mintegy 70 nyelvvel 1-sőrész. 8r. Budán, 1848. Nyom. 
a’ magyar kir. egyetem’ betűivel (Pesten, Eggenberger és fia bi- 
zományában.) XVI és 96 lap, fűzve . . . . 30 kr.

Valykó Endre. Az egyenlőség, szabadság’s testvériség alapos ismere
tei. 8r. Lőcsén, 1848. Werthmüller János és fia betűivel. ( . W o l f 

gang Samu bizománya.) 52 lap, fűzve . . . . 20 kr.
Volney C. F. gróf. A’ természeti törvény, vagy az erkölcstannak phy- 

sikai elvei, az ember ’s világegyetem organisatiójára vonatkozólag. 
Fordította Maróthy Ylátyás, Szeged városa fő mérnöke. 8r. Szege
den, 1848. Nyomatott Grünn Jánosnál. (Eggenberger és fia bizomá
nya.) 54 lap, f ű z v e ......................................  . • 10 kr.

Idegen nyelven t
Aufruf an baé aufofhlärtr ®uropa зиг Auf&ibune bee «olibatfltfeb«, Bon ei

nem töm. fatb. «rieflet Ungarn#. 8. Dfen, 1848. ©tbrurft mit «?. 
Bagó'ícben @d)tiften. (3n (Sommiffmn bet ©arf ©betmann (normal# 
(t5 Jgjecfenaft’# Bucbfianelung.) 127 lap, fűzve . . .  1 fr.

Jobn Üuboig tton. Briefe eine# «iagparen an feinem ftreunb iRicbi an ber 
©onau, bent SKbein, ber @pree» bet (Síbe unb bér Ojlfce. beS £eft. 
3ebe# TOtonat erfdjeint ein Jpeft. 8. «reftburg. Seríag ber 3bf. fiam 
ЬевТфеп Budibanblung. 43 lap, fűzve . . . .  20 кг.

__ (quieétirenber fönigl- unaar. ©tattbaltereiratb.) @íaat#o»rfaffun*
gén. 8. «reéburg , 1848. «erlag öer $of. 2«nbe5’|cben Bucbbanblung.
Vili és 102 lap, f ű z v e .............................................1 ft.

_  — Salva a vita Constitutione. 8. «reflburg 1849. «erlag ber 3»f-
2апЬе#’|'феп 'Bucbbanblung. 20 l a p ..............................8 kr.

_„ _ fd)*»ar§e (hinten) Blutreibe totgen 10 ®ulben S'Wjte. 8.
''ürekburg, 1848. iíanbeS «ertaa. 7 lap . . .  3 kr.

Közlönv be# íeufeté. Ofíieieíie# Xmteblatt ber £őlle. «erantmorttidjer 
jReöafteur Asmodaeus. 4. >peflb , 1848. ©iefe OolPífdjrift *rfdj»iní in 
monatlichen Bűnben »on 12 .£>eften, welche um ben «^numeration#« 
«rci# eon 30 fr. ben «ränumeranfen inö £au# gebracht werben. «i'an 
«ränumerirt in ber «ertag#*Bud>brucferei be5 9t. ©tfenfele, ßod>> 
Oraffe 9fro 139. ©a# einzelne ^eft Pofiét . . .  3 fr.

Mailáih ©oloman. ©inige Ißorte über bie neueften Welefse, mit beton- 
berer Bftücffiibtigung bet UntertbanéoerbáUniffe. 8. «regburg, J848. 
fianbe* «erlag. 8 lap ...................................... .......  ® Ьг.
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N a t b a u a e l e  G* C* Reflexiones circa Coelibatum Cleii Catholici J . И.
8. Tyrnaviae, 1848. Editio Ribliopolii Wachteriani.  2 6  lap, fűzve 24 hr. 

poltauf S a d .  S in  toaffreé S o lE ig e lb ! 5Birfttd)C Stationalbanfen! ftelne 
©taatefdjulben 1! I 3)etn erften S inanjminiffer Ungarns £ubo. con 
Kossuth geroibmef. 8. © r e p b u rg ,  1848. 83ertag ber 3of- £an&«$’f<ften 
^utbffanblung. Kerpegelt.  23 lap, fűzve . . .  20 kr.

— —  Sine ЭДШюп roacferer SOicinner unb 3meil)unbert SRiOionen ®ul*
ben jum  £ e i l  bes ©aterlanbeé. 8. S t r n a u , 1848- 3 «  Gtommifficn bet 
SEBadjter’fcijen 2 3 u ^ b anblung. ©efjeftet . . . . 12 fr .

—  —  S i e  ©eratpung unb (fntidpetbung bee erften ©olfeoerfammlung ju
9ieuftabtl an Der 2Baag über bie f t r a g e : d ü rfen  bie З цЬш an ber 
©olfebetoaffnung peefönlid) tfftilnef)men ober nid>t? 8. X i tnau ,  184b. 
©erlag ber SDachter’fdjen 33udjt)anblung. 4t  lap, fűzve • 24 hr.

Sgemert ©artíjol. (©íiniftet béé B nnern .)  $)íobipcation béé ungarifdjen 
Bunftroefené, © d a p  bes PíinifterS ber Sn&ufírie unb öffentlichen 2ír= 
beiten ©abr.  K lauzá l , nebft einem Aufruf an bie Qn&iiJltifUen. 8. 
p r e p b u r g , 1848. ©erlag con В- 31. ftleiftbadj. 32 lap, fűzve 12 kr. 

ffrrfjburg tu ber tOt|Icntafd)e, ober gebrcíngte biftoxifé: ftatifí iföe ft?eid5rcb 
bung ber fonigl. grei= unb Jirönungftftabt фгерЬигд. ’K i t  einem p a ;  
norama unb p ián  ^preftburgé. 12. p r e p b u r g ,  1848. ©erlag oon 3 ß n *
31. <8d>aiba. 70 l a p ,  k ö t v e ...........................................1 fr.

4tafd)kot) £. (ehemaliger 0 g e lb a r j t . )  S i e  religiöfe unb politifdje greipcit  
ber 'SSrael ifen  Ungarné. 8. SRaab, 1848. ©ebrurtt  bei SL'ittrre Sti*ra 
S f m b i g .  (Schwaiger Phil. bizoinányaO 18 lap, fűzve • 10 kr.

S a t a n a s ,  ber e m a n c ip a te , fü r  184S. фегаиедгдеЬсп fo n  H e rm a n n  фо* 
<beU. 4=to. ©ebrueft in Uug. ЗШепЬигд, bei Titeyanber Czéh. ( 3 n  Som« 
miffion bei В- 31. fReifcbacb t n ^ r e p b u r g . )  1— 7»fe ß ie fe rung .  p ränu» 
n i t r a t io n s  p re is  fü r  12 iíiefaungen . I P-

l ln ja r ,  bei- rcapre. B ú tfd j r i  tlidjeé SDrgan fú r  politifcfce unb focidé^yntereú 
fen. Olebafteur S r .  S ig im in b  © apb ir .  l . p t f t b ,  1848- ©crleger 9i. 
fenfelé unb S r -  S .  <3apt)ir. ©anjiapriger p r e ié  Ьев / . r rap ren  U n g a t '7 
unb  ; /<Bpicgel" fü r  pefit) unb Ofen rammt ben ÜKobebilbern unb ar* 
tiffifeben ©ciiagen m it  täglicher B w en b u n g  iné ф аи б  . i (l p.
•halbjährig 5 P* ©ierteijá 'brig . . . . . *  3 p.
Sfiir 3IuSroärtige mit  täglicher poficerfenbung un te r  gebrueftem Sou* 
»eft.  © an jjab r ig  13 p. фа1Ь}арпд 6 ft. 30 fr .  ©ierieljäbrig 3 ft. 48 fr.

ÄI й  d  а  г  а  b :
G ö r ö g .  M a g y a r - a t l a s z ,  az az a ’ m a g y a r - ,  Horváth- és fótországi me

gyék és szabad kerüle tek földképei 2-ik és  3 -d ik  füzet. 4 r  P es ten ,
1848. Kiadta Hartleben К. A. Megjelenik három füze tben ;  mindenik 
18 fo ldabiossza l ; fűzve , egy füzetnek áfa . . 2 fr. 30 kr.

{F o ly ta t ta n k .)

Szerkeszti Eggenberger ferdindnrt. — Nyomt. Trattner-K árolyt.



H O N I

IRODAIM! HIRDETŐ.
s 6 É* 1848. / /  és 12. szám.

KIADJÁK

EGGENBERGER J. és FIA
tuagy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,

(Ferencziek térén 413. szám alatt.)

A A’ beni irodalmi h irdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában bárm illy nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a' 
közism ertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivibetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e ’ hirdető’ szerkesztőjéhez К g g e n b e r  g e r  J .  és fia 

könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni —• ne sajnálnának.

November és Decemberben megjelent könyvek.
( Ezüst pénzben.)

Blaskovits Sándor. Budapesti Utasító ..közhasznú időm 1849 közön
séges évre , minden rangú es rendű honfiak számára , 2dik év. 4r, 
Pesten. Nyomatott és bizományba Müller Adolfnál 129 lap, fűzve 40 kr- 
kemény borítékba ...................................................... ..... kr.

Dienes Lajos. Eszmebimbók. Kis polgártársainak nj évi ajándokul, ki
adta Brassai Samu. 12r. Budapest. Nyomatott Kozma Vazulnál. (Emich
G. bizománya) 32 lap fűzve..............................................8 kr.
Kemény kötésben k é p p e l ..............................................15 kr.

Jankó Vincze. Birtokbank. 8r-Pest, 1848. Nyomatott Länderer és He- 
ckenastnál, (Emich G. bizománya) 14 lap és 1 tábla, fűzve 10 kr. 

Magyar nyelvtan. elemi, a’ közép iskolák’ Iső osztálya számára. 8r 
Budán* 1848. A’ magyar kir. egyetemi könyvnyomdában és költsé
gen. 48 lap- 9 kr.



^ а8Уаг nyelvtan, a’ középtanodák’ 2dik osztálya számára. 8r. Budán,
1848. Nyom. a’ magyar fcir. egyetem betűivel és Iköltségen 163 
íap. . . • .............................. .......  . . 16 kr.

Prámer Alajos ,[/Kassai szentszéki faljegyző ) Üdvös és czélszerű é a’ 
káptalanokat 'eltörölni, és ezek heiyett egyházmegyénket presbyte- 
riumi tanácsot alakítani. 8r. Kassán, 1848- Nyomatott (Werfer Ká
rolynál. (Hagen Károly [bizománya.) 40 lap. fűzve . . 15 kr.

Rács Vilmos, Cszázados és hadbíró.) A’ hadi fenyitő törvények a’ ma
gyar honvédseregre alkalmazva 1ső-3dik füzet. 8. Budapest, 1848. 
Nyom. Müller Adolfnál. (Müjjer, Adolf bizománya) Összesen 240 lap, 
fűzve. Előfizetési dij az egész munkára . . . . 4 fr.

Schmid Kristóf. Ifjúsági iratai, 3dik egészen újra átdolgozott magyar 
kiadás, uj beszélyekkel bővítve.] 10 kötet, aczélmetszettel díszítve, 
Sujánszky Anlal fszerkesztése alatt 4dik kötet. 12r. Pesten, 1848. 
Emich G- sajátja. 223 lap. fűzve. Az előfizetés ára kötetenként 30 kr.

Stancsics“Mihál. Magyar nyelvtan, lső osztály. Kezdők számára. Gdik 
javított kiadás. 8r. Pesten, 1848- Emich G. sajátja. 64 lap. fűzve 12 kr.

Szabályzat, oktató, a’ magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad’ szá
mára. 8r. Pesten, 1849. Emich G. könyvkereskedésében. XVI és 
199 lap. 5 táblákkal fűzve .............................. .......  1 fr.

Szókötés a’ középtanodák’ 3dik osztálya számára. 8r. Budán, 1848. A’ 
magyar kir. egyetem könyvnyomdában és .költségen. 110 lap. 12 kr.

Tatai András, Ca’ kecskeméti refor. főiskolában természet és mértan 
ny. r. professora) Kis természettan 2dik darab öt idomtáblával. 8r. 
Kecskeméten 1848. Nyom. Szilády K. betűivel. (Eggenberger [é9 fia 
bizománya) 283 lap. . ............................... 1 fr.

Tavasi Lajos Dr. Ca’ pesti prot. ev. tanodák igazgató tanára.) Nevelési 
emléklapok. 6dik füzet. Az első egyetemes és közös magyar tanitói 
gyűlésnek dolgozatai. 8r. Pesten, 1848. Nyom. Trattner-Kérolyi be
tűivel. (Geibel K. bizománya.) 120 lap , fűzve . 40 kr.
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Idegen nyelven:
Bloch (Ballagi) Utoctfe. Olrofejfot uní> űRitglteö bee ungar, gel. ®ef*Qs 

fdjaft.) 2lu§fű()tlid)e tíKoretifd)* praftifcfce (Srammatif bér] ungarifäen 
®ргафе fítr|©euífdje. 3te oőfiig untgearbeifete Sluflage. 8. ^ejlí),
1848. öerlagfoon Ä. (Seibel. X. és 416 lap. Kötve . 2 fr.
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beniouton J. В. ODrofeffoc bee franj. unb. engl. ©ptacfic unb gitera* 
íiic an bee íőnigl. ungae. Unioecfitáí ju ftranjöflfdjtr Gone
neefation« ©aíon , ober ©ammlung neuec, aufnrjl anjiefjenber fean* 
jöflfd)ec ©еГреафе. 12.феРЬ, 1849. Sei ©. @п«ф. 269 lap, fűzve 40 кг.

Lenionton J. В. L’ Universalite de la langue francaise, ober tf>eore* 
tif^s praftifd)eé Sefjrbud) bee gefammten franjöflfdien ©prad)roiffen» 
fdjaft. ltee 2?anb. SJleuefíe tfKoeetifdj* pcdEtif̂ e fcanjöfífê e бреаф» 
lebte, 4te ganj neu umgeacbeiteíe unb perbefferte Uluflage. 12. 'Drflf),
1849. ©ei ®. G m i < $ .  XXV és 1074 lap fűzve . . . 2 fr.

Mikulás D. E. gin ©traiifjdjen fűt bie 2Bei§ficdjnee. 12. ©e(tf) , 1848. 
©erlag oon ©. Smid). 4ö lap, fűzve . . . .  20 kr.

f Weoweifer, Reflet unb Ofnec gemetnniífcigec Äalenbec für alle ©tänbe 
Ungarn« , jttgleid) íibreffettíud^fiir Ы е f .  ftteilíabt SDfen uni) ф е |? ,  
auf 1849. 14tec Safjrgang. 4- Dfen. ©ebeueft Dei W. ©ago, unb 
ju f»aben in püen ©udjfjanblungcn. 122 lap, fűzve • 40 kr.
Kötve 48 kr. Velinen és aranyos metszéssel kötve . 1 ft. 20 kr.

Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trattner-Károlyi.
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